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মোনান মানাহদদীন 
»্শল্িচ্ম্জ 

১১৩২ খুষ্টান্বের একদিন এক ছত্রভঙ্গ বাহিনী তাইগ্রীস নদীর 
বাম তীরে উপনীত হইল । অপর তটে এক উন্নত শৈলোপরি দাভেদ্য 

তেক্রিত ছুর্গ অবস্থিত । সন্মূথ খরশ্রোত। প্রবাহিনী, পশ্চাতে শোণিত- 

লোলুপ শক্র-বাহিনী +_-“জলে কুম্তীর, ভা্দায় বাঁঘ।” এই উভয় সঙ্কট 
হইতে আত্মরক্ষা কারতে হইলে দুর্গাধাযক্ষের আশ্রস গ্রহণ ব্যতীত পলাতক 

সৈম্তদলের গত্যন্তর ছিল না । সৌভাঁগাক্রমে কেল্লাদার তাহাদের বিপদে 
ব্যথিত হইলেন । অবিলম্বে নদীতে খেয়1-নৌকার ব্যবস্থা হইল। পলাতিকের! 
অপর তীরে উঠিয়া নিরাপদে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। তাইগ্রীস নদীর 
এই খেয়া-নৌকা হইতেই সালাহুদ্দনের বংশের সৌভাগ্যের সুত্রপাত। 

পলাতক সেনাপতি মোসেলের শাসনকর্তা বিখ্যাত ইমাছদ্দীন জঙ্গী । জঙ্গী 

অকৃতজ্ঞ ছিলেন না । পরবর্তীকালে তাহার সৌভাগোর দিন-ফিরিয়া আসিলে 

তিনি অতীত উপকারের কথা স্মরণ করিয়া তুর্গাধিপতিকে ক্রমশঃ উন্নত 
হইতে উন্নততর পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই কেল্লাদার আময়ুবই জগদ্বিখ্যাত 

সোলতান সালাহুদ্দীনের (55153117175 01681) জনক । 

আয়ুবের পূর্ণ নাম নজমুদ্দীন আয়ুব | তিনি জাতিতে কুদ্দ ; জাশ্মেনিরার 

অন্তর্গত দবিন নগরীর নিকটবর্তী আজদানাকান গ্রামে তাহার জন্ম । আয়ুবের 
দূরবর্তী পূর্ধর-পুরুষদ্দের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ফায় না। তিফ.লিস 
নগরীর সমৃদ্ধিলাতের বহু পূর্বের খুষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দবিন বা দবিল নগরী 
উত্তর আর্মেনিয়ার রাজধানী ছিল। অধিবাসীরা প্রধানত: খুষ্টান ও য়িুদী 



২ পরিচয় 

ব্যবসায়ী । বাণিজ্যের কৃপায় তাঁহারা অতুল সম্পরশালী হইয়া! উঠিয়াছিলেন। 

গিহুদী, খৃষ্টান ও পারসিক পুরোহিতের! ব্জিয়ী মোদলমানদের অধীনে 
তীহাদেরই ন্তায় সর্ধববিধ নাগরিক অধিকার ভোগ করিয়া সুখে-শাস্তিতে 
জীবন-যাত্রা নির্বধাহ করিতেন ; খুষ্টানের গিজ্জা ও মোসলমানের মস্জ্দে 

পাশাপাশি দণ্ডায়মান থাকিয়।৷ পরাজিত বিধন্্ী জাতির প্রতি মোসলমানদের 

উদারতার সাক্ষ্য দান করিত।% আমনব-পরিবার এই দবিল নগরীর এক 
অতি-বিখ্যাত ও সম্মানী বংশ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 

সালাহুদ্দীনের পিতামহ সাদী ইব্নে মারওয়ানের সময় হইতেই দবিল 
নগরীর অবনতি আরন্ত হয়। তংকালে বাঁগাদ নগর মাব্বাসিয়৷ খলীফাদের 

রাজধানী ছিল। সাদীর বন্ধু বাহ রোজ তখন উহার শাসনকর্তা । তাহার 

ইরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া এই সদাশয় নগরপাল বন্ধ-পুদ্র আমূবকে তেক্রিত 
দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা বলে নব-নিয়ো- 

জিত কেন্পলাদার শীদ্রই এই নির্বাচনের স্তাযাতা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ 
হইলেন। কিন্তু তাহার ভ্রাতা শেকর অবিবেচকতার অচিরে তীহাদের সৌভা- 
গ্যের দিন ফুরাইয়া গেল। কোন রমণীর প্রতি অসদ্যবহারের দরুণ ক্রুদ্ধ হইয়া 

শেকু এক দুর্বৃত্তের প্রাণবধ করেন। ইনাহুদ্দীন জঙ্গীর সহিত বাহরোজের 
সম্তাব ছিল না । আয়ুব তীঁহাঁর পলায়নে সাহায্য করায় তিনি পুর্ব হইতেই 
বন্ধু-পরিবারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন । শেকুর অবৈধ বল-প্রয়োগে তীহার 

ক্রোধ আরও বর্ধিত হইল। আয়ুব পদচ্যুত হইয়া সপরিবারে দুর্গ ত্যাগে 
আদিষ্ট হইলেন । 

১১৩৮ খৃষ্টান্দের এক বিষাদ-রাত। আয়ুব চিন্তাকুল হৃদয়ে স্থানান্তর 
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সোলতান সালাহুন্দীন ৩ 

গমনের আয়োজনে ব্যস্ত ; এমন সময় তাহার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। 
এই ছুরবস্থার মধ্যে প্রসব হওয়ায় আয়ুব উহাকে ছুর্লক্ষণ বলিয়া মনে 
করিলেন। কিন্ত শ্বর্মর্ত্যে একমাত্র খোদা ভিন্র আর কাহারও অনৃষ্ঠ 
বিষয় জান! নাই। যে সগ্ভোজাত শিশুর ত্রনন-ধ্বনি আমুবের ভ্রমণ- 
যাত্রায় বিদ্বু উপস্থিত করিল, সেই ইউহ্ফ-ই পরবর্তীকালে নিজের অসাধারণ 
কীত্তি ও চরিব্র-মহিমায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে “সালাহদ্দীন” বা ধর্মের গৌরব+ 
নামে বিখ্যাত হন। ইউরোপীয়েরা এই সাললাহুদ্দীনকেই সংক্ষেপ করিয়া 
সালাদিন' এই পারিবারিক নামে অগ্ঠাপি তাহার শ্বৃতি-পৃজা করিয়া 

আসিতেছে। 
আম্ুব কি সালাহুদ্দীনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, না৷ নূরজাহানের স্থায 

পথিমধ্যে পরিত্যাগ” (?) করিলেন, তাহা বর্ণনা করার পূর্বে মোম্লেম 
জগতের যে বাঁজনৈতিক অবস্থার মধ্যে ইস্লামের ভাবী মহানেতাকে তাহার 

ভাগ্য-গতি নিরূপণ করিতে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া নিতান্ত 

গ্রয়োজন। 



02লক্তাত্লেন্ল দুজন 
সালাহুদ্দীনের সময় খেলাফতের সে গৌরবের দিন আর ছিল না। 

ওমায়্যআা ও ফাতেমিয়াদের দোস্থির উপর আব্নাসিয়ারা তীভাদের 

সাঘ্রাজয-সৌধ গড়িয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু উহার প্রস্তরগুলি খসিয়া 

পড়িতে অধিক বিলম্ব হইল না। জনৈক ওমায়া! শাহ জাদা * গোপনে 

পলাইয়! গিয়া স্পেনে এক স্বাধীন রাজোর গ্রতিষ্টা করিলেন, দাতেমিয়ারা 

মিদর ও উত্তর আফ্রিকায় কৃতদ্ধ খেলাফৎ কায়েম করিলেন । এতদ্ব/তীত 

খাঁস এসিরায়ও বহু প্রাদেশিক শাসনকর্তা সোঁলতান উপাধি গ্রহণ করিয়া 

গ্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া বসিলেন। ফলে আাববাসিয়া খলীফাদের ক্ষমতা 

বাগদাদ ও উহার নিকটবন্রী স্কানেই সীমাবদ্ধ হইরা পড়িল। 

'একাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে এসিরার «ই শোচনীয় রাজনৈতিক 

অবস্থার কিছু উন্নতি হইল । সেলঙ্ক তর্কের! গজনভীদিগকে পরাঁজিত 

করিয়া পারশ্তের অধিকাংশ নিজেদের দখলে আনিল | ক্রমে পশ্চিমে 

মিসর ও গ্রীক সীমান্ত পধ্যন্ত তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল । তাতার ও 

কিপ চক হইতে অসংখা শ্বেত ক্রীতদাস আমদানী করিরা সেলজুক সোল- 

তাঁনেরা তাহাদিগকে দেহরক্ষী এবং দরবার ও সাঘাঁজোর বড় বড় পদে 
নিষুক্ত করিতেন । নগদ বেতনের পরিবন্তে তীহারা জায়গীর বা জমিদারী 

পাইতেন। প্রতিদানে তাহাদিগকে যুদ্ধের সময় সো'লতানকে সৈলগ ও 

রসদাদ্ি দিয়া সাহাঁধা করিতে হইত । হীত খততে তীভার। দেশে ফিরিয়া 

যাইতেন, বসন্তের -সীগমনে আবার যুদ্ধে নামিতেন।  মেসোপতেমিয়া) 

সিরিয়া ও পারস্তের অধিকাংশ স্থানে এইরূপে অমংখা জার়গীরের সমষ্টি ভয়। 

মালিক শাহের মৃত্যুর পর ( ১০৯২ খুঃ ) সেলভুক সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া 

গেল। নিশাঁপুর, ইম্পাহান, কার্মমীন, দেমান্গ, আলেপ্পো ও আনাভোতিযার 

মিডিতে বিবরণের জন্য মৎ- প্রণীত “স্পেনের র ইতিলস, ভব | 



সোলতান সালাহুদ্ধীন ৫ 

কুদ্র ক্ষুদ্র সেলজুক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাদের দুর্বলতার স্থযোগে 

মাম্ল্ক বা ক্রীতদাস শাসনকণ্তারা ক্রমে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে আরন্ত 

করিলেন। মৌসেলের বিখাত আতাঁবেগ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গী মালিক 

শাহের এরূপ জনৈক দাসপুত্র; মেসোপতেমিয়ার অর্ক ও অন্থান্ত বংশও 
ঠিক একইরূপে সৌভাগ্য-শিখরে আরোহণ করেন। তাহারাও সেলঙ্ুক- 

দের স্টায় শিক্ষ।-সভ্যতী বিস্তারে মন দেন; কিন্তু অন্তবিববাদ-_বিশেষতঃ 

'ক্রুসেড* তীহাদের সমস্ত জনহিতকর কাজ পণ্ড করিয়া দের । 

মোস্লেম জগত যখন এইরূপ শতধা বিচ্ছিন্ন, তখন খুষ্টানেরা সুযোগ 

বুঝিয়া সচল হইন্বা উঠিল। যিশব-ুষ্টের সমাধি-ভূমি জেরুসালেম উদ্ধারের 
অজুহাতে পোপ দ্বিতীয় আরবান ও সন্নাসী পিটার জুসেড বা ধর্মযদ্ধ ঘোষণ! 
করিলেন। পোপ প্রত্যেক ভ্রুসেডার বা ধন্ম-বোদ্ধার পাপমুক্তির ভার 

লইলেন। ফলে সমগ্র ইউরোপ যেন সমূলে উৎপাঁটিত হইম্বা এসিয়৷ মাইনরে 

আপতিত হইল । প্রথম অভিবানে তিন লক্ষ খুষ্টান বুলগেরির়ার যিভদী ও 

রুমের সোলতানের হস্তে মৃত্যুবরণ করিলেও পরিণামে তাহাদের চেষ্টা 

সাফল্যমণ্ডিত হইল । ১০৯৮ হইতে ১১২৪ খৃষ্টানদের মধ্যে পালেস্তাইন প্রদে- 

শের অধিকাংশ ও সিরিয়া প্রদেশের সমুদ্র-তটভূমি খুষ্টানদের দখলে চলিয়! 

গেল। নব-প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টান রাজ্য উত্তরে-দক্ষিণে ৫০০ মাইল দীর্ঘ ও 

পূর্ব-পশ্চিমে ন্যুনাধিক ৫০ "ইল প্রশস্ত ছিল। জেরুসালেমের রাজার 
অধীনে গ্যালিলী ও এর্টিওক এক এক জন প্রিন্স, এডেস! ও জাফ ফা- 
অংঞালন এক এক জন্ কাউণ্ট , সিদন ও করক-মণ্ট রিয়েল এক এক জন 

লর্ড উপাঁধিধারী শাসনকর্তার দ্বার শাসিত হইত। 
খৃষ্টানদের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানদের উপর লোমহর্ষক 

অত্যাচার চলিতেছিল। মারণতুন্নোমান নগরে এক লক্ষ ও জেরুসালেমে 

সত্তর হাঁজার মোঁসলমান তাহাদের হস্তে নিহত হয়। আগুন লাগাইয়। 



৬ সেকালের ছুন্য়া 

দিয়া তাহারা নিরপরাধ র্িছুদীদিগকে মন্দিরের মধ্যে পোড়াইয়া মারে 1* 
প্রস্তর-প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গ হইতে তাহারা প্রায়ই নিকটবর্তী মোন্লেম 

জনপদ লুণ্ঠনে বাহির হইত। সীজার দুর্গাধ্যক্ষ ওসামা ও বিখ্যাত তর্ক 
সেনাপতি ইলগাজী ব্যতীত আর কেহই অনৈক্যের দরুণ খৃষ্টানদের অগ্রগতি 

রোধের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে পারেন নাই । ণঘধিতে ঘষিতে প্রস্তরও 

ক্ষয় হয়।' অবিশ্রীন্ত অত্যাচারে অবশেষে মোসলমানদেরও ধেধ্য ফুরাইয়া 

গেল। ধর্মপ্রাণ তুর্কেরাই বিশেষভাবে এই অমানুষিক জুলুম নিবারণে সচেষ্ট 

হইল। বিভিন্ন স্থানে তখনও সুশিক্ষিত তুর্ক সৈন্দল বিদ্যমান ছিল। 

অভাব ছিল শুধু তাহাদিগকে একত্র করিয়া খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত 
করিতে পারেন, এক্সপ এক জন উপযুক্ত নেস্ভার । যিনি এই অভাব পূরণ 
করিলেন, তাহার নাম ইমাদুদ্দীন জঙ্গী | 

ওক এ পারাপার এল্ঞাটস্ 

পেপসি আস্পশ সী 
পি পপি সার 
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স্ুস্তি-দুজ্ড 
মালিক শাহের বিখ্যাত মাম্লুক কর্মচারীদের মধো মোসেলের 

শাসনকর্তা অক্-নুষ্কুর অন্যতম । ক্রুসেডের বিশ্রুতনামা বীর ইমাহদ্দীন জঙ্গী 

ইহারই পুত্র। দশ বৎসর বয়সে তীহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে ( ১০৯৪ )। 

পরবর্তী শাসনকর্তার! তীহাকে সযত্বে প্রতিপালন করেন । সোঁলতান ও 

খলীফার পক্ষে ত্রিশটী যুদ্ধে যোগদান তীহার সামরিক খ্যাতির মূল। 

১১২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বসোবরা ও ওয়াসেত নগরীর জায়গীর এবং তিন বৎসর 

পরে মোসেল ও জঙজিরার ( মেসোপতেমিয়া ) শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 

এতদ্যতীত সোলতানের দুই পুত্রের শিক্ষার ভারও তাহার উপর কস্ত হয় । 

এই পদ-মর্ধ্যাদার গুণে তিনি আতাবেগ বা "শাহ জাদাদের শিক্ষক এই. 
সন্মানিত উপাধির অধিকারী হন। মোসেল খুষ্টান রাজ্যের সীমান্তে 

অবস্থিত বলিয়া এই সময় হইতে তাহাকে ইদ্লামের নেতারূপে জুসেডারদের, 

বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় 

রাজধানী হইতে ছুই শত মাইল দূরে আসিরা জঙ্গী স্বাধীন রাজার. স্তায়। 

রাজা শাসনের স্থযৌগ পাইলেন । খুষ্টানদের সহিত শক্তি পরীক্ষার পূর্বে 
তাহাকে নিজ ক্ষমতা সুদ করিয়া লইতে হইল। দিয়ার বকর অধিকার, 

না করিলে পশ্চান্দিক হইতে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। তজ্জন্ত তিনি, 

প্রথমে জজিরাত ইঘে, ওমরের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্র! করিলেন । ইহার পতনের 
পর সিঞ্জার ও নিসিবন তাঁহার দখলে আসিল। এডেসার কুউণ্ট 

জোসেলিন তীহাকে বাঁধা দ্বিতে সাহস পাইলেন না। কাজেই জঙ্গী 

নিধিবিবাদে সিরিয়ায়. প্রবেশ করিলেন । খুষ্টানদের অত্যাচারে উত্যক্ত, 

হইয়া আলেক্পোর অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় তাহাকে নগর ছাড়িয়া দিল (১১২৮)। 
এক বৎসর পরে সেলজুক সোলতান তাহাকে সমগ্র পাশ্চাত্য প্রদেশের 

শাসনকর্তা নিযুক্ত করিনা এক্ বিশ্ষে সনন্দ প্রের্থ করিলেন। কিছু দিন 



৮ সোলতান সালাহুদ্দীন 

পরেই তিনি সুদৃঢ় আসারিব দুর্গ দখলে জানিলেন। খুষ্টানেরা জেরুসালেম- 

রাজ বল্ডুইনের অধিনায়কতায় তাহাকে বাঁধা দিতে আসিয়া শোচনীয়রূপে 

পরাজিত হইল। 
১১৩১ খুষ্টান্দে সেলজুক সোলতান মাহমুদের মৃত্যু হইলে সিংহাসন 

লইয়া অন্তর্বিবাদ আঁরম্ত হইল। এই গৃহ-ুদ্ধে যোগদান করিরা জঙ্গী 
অনেকটা হীন-গোৌরব হইয়া পড়িলেন। এই সময়ই তাহাকে তেক্রিত দুর্গা- 

ধ্যক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। জঙ্গীর ভাগ্য-বিবর্তনের সুযোগে খলীফ। 
অল -মৌস্তারশিদ মোসেল আক্রমণ করিলেন (১১৩৩) | কিন্তু তিন মাস 

ব্যর্থ চেষ্টার পর তীহাকে স্বরাজ্য ফিরিয়া যাইতে হইল । এইরূপে বিপনুক্ত 

হইয়া! জঙ্গী পুনরায় সিরিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্ত ছুইবার 
আক্রমণ করিরাঁও তিনি দেমাঞ্ক অধিকার করিতে পারিলেন না। উলীর 

ময়নুদ্দীন আনার খুষ্টানদের সাহাষো তীহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া! দিলেন । 

জুদ্ধ হইয়া জঙ্গী খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নাঁমিলেন। জেরুসালেম-রাজ আবার 
পরাঁজিত হইয়। বেরিণ বা মণ্ট ফেরণাগু দুর্গে পলাইয়া গেলেন । কেন্লাটা 

অজেয় বলিয়া খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল। কিন্ত আাঁগ্লেয়াস্ত্রেরে জোরে অচিরে 

ইহা জঙ্গীর দখলে আসিল। রাজাকে তিনি এক প্রস্ত পোঁষাক উপহার 

দিলেন। সেন্তেরা সসন্মানে ছর্ম তাগের অনুমতি পাইল । তাহার মহত্ব 

দেখিয়া খুষ্টাীনেরা অবাক হইয়! গেল। 

এদিকে জঙ্গীর ক্ষমতা বিচ, করার জন্ত এক ভীষণ ষড়ন্ধ চলিতে 

ছিল। গ্রীক সম্রাট জন কমেনাস এক বিরাট বাহিনী লই সিরিয়ার 
হাঁজির হইলেন । নিকট-প্রাচ্যের খুষ্টান রাঁজহবর্গ, এমন কি দেমাঙ্ক- 

রাজ পধ্যন্ত তাহার সহিত যোগদান করিলেন। সুচতুর জন এক দিকে 

মিত্রতার ভাণ দেখাইয়া জঙ্গীর সহিত সন্ধি-স্ুত্রে আবদ্ধ হইলেন; ওদিকে 
তাহার সৈম্তেরা বীজা ও কাফারতাব অধিকার করিত্না সীজার অবরোধ 



মুক্তি-দূত 
করিল। জঙ্গীকে বাধা হুইরা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্রা করিতে হইল। ২৪ 

দিন পরে রোমান সম্রাট বিপুল রশ-সম্তার মোসলনানদের হাতে ফেলিয়া 

যুদক্ষেত্র হইতে পলাইয়। গেলেন ( ১১৩৮ )। 

১১৩৯ খৃষ্টাব্দে জঙ্গী দেমাস্কের অধান ব1-আঁলবেক নগর অধিকার 

করিলেন । কিন্তু কিছুতেই ফ্রাঙ্ক ** ও আনারের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধনে সমর্থ 

না হইয়া! তীহাকে ধুদ্ধ-পন্ধতির পরিবর্তন করিতে হইল। তিনি কুর্দিস্তানের 

শাহরজুর ও আশিব তর্গ ধিকার করিয়া মাম্মেনিয়ার শাহ, পরিবারের 
সহিত পরিণয়-হ্ত্রে মাবন্ধ হইলেন । এইবূপে পশ্চাৎ ও পার্খদেশ নিরাপদ 

করির। বীরবর করঙ্গ' $ পুনরায় দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন দিয়ার 

বেকর দখল করিপ্রা তাহার সৈন্ের। আমিন অবরোধ করিল। এডেসার 

কাউণ্ট দ্বিতীয় জোসেলিন আতঙ্কে সিরিরায় পলাইয়! গেলেন। সংবাদ 

পাইয়াই জঙ্গী ত্বরিত গতিতে এডেসার সম্মুথে হাজির হইলেন। এক মাস 

্নবরোধের পর মোসলথানেরা প্রাটার ভাঙ্গিয়! নগরে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্কে 

তালেই সরুজ 'ও অন্টান্থ স্থান তাহাদের দখলে আদিল :১১৪৪)। এডেদা 

অধিকারের ফলে খৃষ্টান রাজের দুট়তম অবলম্বন বিনষ্ট হইল। ছুই বৎসর 
পরে জঙ্গী জাবর দুর্গ অবরোধ কারিলেন। এই সমন্ব তিনি এক রাত্বিতে 
নাদ্রত অবস্থান গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। তাহার আরক্ধ কার্য 

সম্পন্ন করার তার তৎপুত্র নূরদন ও ন্রদ্দীনের সেনাপতি সালাহুদ্দীনের 
উপত্ব পড়িল । 

শপে ক. কক 

জি শ্পাশি শি শীিশশপাশীশী শিশির 

যে সকল ত্ুসেডার সিরিরায় বস্তি স্থাপন করে, তাহাদিগকে ও 
তাহাদের বংশধরগণকে ফ্র্যাঙ্ক বলে। 

$ বিস্তৃত বিবরণের জন্জ মং-প্রণীত মোন্লেম-কীর্তি, ১ম খণ্ড, ৫৬-৮৭ 

পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 



ল্রাতলক্ষ ালাজ্ছল্দন্ন 
তেক্রিত দুর্গ ত্যাগ করিয়া আয়ুব নবজাত শিশু ও অন্ান্য পরিজন সহ 

মোসেলে উপস্থিত হইলেন। জঙ্গী তাহাদিগকে স্বীয় সৈহ্যদলে ভত্তি করিলেন। 

তীহার! বহু যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়। শীঘ্রই প্রভুর বিশ্বাসভাঁজন হইলেন । ১১৩৯ 

ৃষ্টান্ের অক্টোবরে বা-আল্বেক নগরী জঙ্গীর হস্তগত হইলে তিনি আম়ুবকে 
উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন | এখানেই সালাহুদ্দীনের বাল্যকাল 

অতিবাহিত হয়। আমুব অতান্ত ধম্মনিষ্ঠ মোসলমান ছিলেন। কাজেই 
পুত্রের জীবন যে পিতার আদর্শে গঠিত হইবে, তাহাতে বৈচিত্র কি? 
সেকালে আরবীই ছিল শিক্ষার বাহন। সুতরাং সালাহুদ্দীন স্বভাবতঃই 

কৌরান-হাদীস, ব্যাকরণ, কবিতা, ধর্মতত্ব ও অলঙ্কার-শাস্ত্ে প্রগাঁট বুাৎপত্তি 
লাভ করেন। 

ইউস্থফের বয়স নয় বৎসর না৷ হইতেই জঙ্গীর অকাল মৃত্যু ঘটিল। এই 
সুযোগে দেমাস্ক-রাজ বা-আল্বেক আক্রমণ করিলেন। আয়ুব দেখিলেন, 

জঙ্গীর পুত্রের আত্মকলহে লিগু ; তীহাঁদের কাহারও নিকট সাহাধ্য লাভের 

আপাতিতঃ কোন সম্ভাবনা নাই । বিশেষতঃ দেমাগ্কাধিপতি তীহার হৃত 

রাঁজয পুনরুদ্ধারের জন্য সসৈন্তে নগর-দ্বারে উপস্থিত। কাজেই তিনি আত্ম- 
রক্ষার বুথ! চেষ্টা না| করিয়া দার উন্মুক্ত করিয়! দিলেন। বিনিময়ে তিনি 

প্রচুর পুরস্কার ও বিস্তৃত জায়গীর পাইলেন । অসাধারণ দক্ষতা ও তীক্ষবুদ্ি- 

বলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ভাগ্যবান্ শুরুষ দেমাস্ক-বাহিনীর প্রধান 
সেনাপতির পদে উন্নীত হইলেন । 

জ্যে্ ত্রাতী যখন ক্ষমতার উচ্চ শিখরে, কনিষ্ঠ শেকুহি ও (শের-ই-কৃহ._ 
পার্বত্য সিংহ ) তখন স্বকীয় অদ্ভূত সাহস ও বীরত্বে দোলতান নৃরুদ্দীনের 
মনস্তট্টি সাধন করিয়! সেনাপতির পদে সমাসীন | জাঁবারের শোঁচনীয় তুর্ঘ- 

টনার পরে জঙ্গীর বিস্তৃত রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হয়; জ্যেষ্ঠ পুত্র সায়ফুদ্দীন গাজী 
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মোসেলের ও কনিষ্ঠ নূরুদ্দীন মাহ.মূদ আলেপ্পোর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। 
বীরবর জঙ্গীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই এডেসার আর্মেনীয় খুষ্টানগণের 

আহ্বানে দ্বিতীয় জোসেলিন এক রাত্রে (নভেম্বরে) নিদ্রিত তুর্ক সৈন্ঠগণকে 

আহত, নিহত বা বন্দীকৃত করিয়া নগর অধিকার করিয়া লন। কিন্ত রক্ষী 

সৈন্যের! নুরুদ্দীনের আগমন পণান্ত অপূর্ণ বীরত্বের সতিত ভর্গ রক্ষা করিল। 

তাহার উপস্থিতিতে জোসেলিন এডেসা ত্যাগ করিয়া চলিরা! গেলেন । 

বিশ্বাসঘাতক আর্মোনিয়ান্দের অধিকাংশই পলারনের চেষ্টা করিতে গিয়া 
নিত হইল। নূরুদ্দীন হতাবশিঈট নেমক-হাঁরামদিগকে ইউফরেতিজের তীর 

পর্যান্ত তাঁড়াইয়া লইয়া গেলেন । 

১১৪৯ গ্রঙ্টীন্ের শেষে আনার এডেসা দখলের চেষ্টা করিতে গিয়া 

জোসেলিন ধৃত হইয়া আলেপ্পোর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন । নয় বৎসর পরে 

সেখানেই তীহার প্রাণ-বাঁধু বহিরগত হয়। তাঁহার অকুতকার্যতার ফলে 
এডেসার কাউন্টি ও উত্তর সীমান্দে ফ্রাঙ্কদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গেল। 

জান্ীন সমাট কনরাড ও ফরাসী-রাজ সপ্তম লুই পরিচালিত সর্দনাশকর 
দ্বিতীয় ক্রুসেড তাহাদিগকে আরও ভগ্মোৎসাহ করিয়া দিল। পোপ সেপ্ট, 

বার্ণাডের জালাময়ী বক্তৃতীয় উত্তেজিত হইয়া তাহারা এডেসার অপমান বিমো- 

চন করিতে এসিয়ায় পদার্পণ করিলেন (১১৪৮)। দেমাঙ্কের ম-প্রাচীর 

তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না; কিন্তু সন্কীর্ণ গলির কোণ, ফলো- 
গ্ঠানের অভান্তর ও অটালিকার ছাদের উপর হইতে শর-বৃষ্টি করিয়া 

মৌসলমানেরা তাহাদিগকে পশ্চাতে হটাইয় দিল। নিরুপায় ক্রুসেডারেরা 

নাগরিকদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল । কিন্তু ধর্মগ্রাণ নগরবাসীরা তাহা- 

দিগকে কৌশলে নদী ও ফলোগ্ঠান হইতে দূরে সরাইয়া নিল। ফলে খুষ্টান 
শিবিরে খাস্ঠ ও পানীয় জলের ছুতিক্ষ উপস্থিত হইল। তদুপরি কুটবুদ্ধি 

আনার ফ্র্যাঙ্কদিগকে বুঝাইয়া দ্দিলেন, জেরুসালেম রাজা অধিকারই ইউরোপীয় 
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খৃষ্টানদের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ, দেমাস্ক অবরোধ উহার মুখবন্ধ মাত্র। ইহাতে 

আস্থা স্কাপন করিয়। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। এমতাবস্থার 

রাজছয়কে বাধ্য হইয়াই নৃতন অপমান ঘাড়ে লইয়া ১১৪৯ খ্ষ্টান্দের প্রথমে 
ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। এই নিররথক বুদ্ধে ইউরোপের ছুর্গ ও 

নগরগুলি প্রায় জনশন্ হইয়া গেল; এমন কি সাতজন রমণীর পক্ষেও 
একজন পুরুষের সঙ্গভোগ কর! কঠিন হইয়া পড়িল । & 

১১৪৯ থ্ষ্টান্বের আগষ্ট মাসে অসেয় আনার ধর্-গমন করলে আঘুন 

তাহার স্থানাধিকারী হইলেন। নূরুদ্দীন দেখিলেন, দেমাস্ককে কেন্দ্র করিযা! 

তাহার হ্বগীর জনক বৃহন্ুর সিরিয়া সান্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে কল্পনা! করেন, 

তাহা বাস্তবে পরিণত কর।র ইহাই স্থবর্ণ-ন্যোগ । ১১৫৪ থৃষ্টান্দের এপ্রিল 
মাসে তাহার পৈন্তের। দেমাস্কের সম্থুখে উপনীত হইল । শেকুহি তাহাদের 

প্রধান সেনাপতি হুইপ্না আসিলেন। ছুই ভাইর মধ্যে সন্ধির কথাবান। 

চলিতে লাঁগিল.। সেকালের সন্দীপ্ন্েন প্রতাপশালা নরপতির বিরুদ্ধে 

বুদ্ধে সফলতা৷ লাভের কোনই সম্ভাবন। নাই দেখিরা আত্মরক্ষার থাতিনে 

আয়ুব ছয় দিন পরে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দলেন। প্রাতদানে তান দেমাছ্ 
নগরীর ও শেকুহু সমগ্র দেমাস্ক প্রদেশ হু এমেসা নগরীর শাসনকত] 

নিষুক্ত হইলেন। 
১১৫৪ হইতে ১১৬৪ খৃষ্টাব্ব পধ্যন্ত সাপাছদ্দীন দেমাস্কে সোলতান 

নুরন্দীনের দরবারে অবস্থান করেন। পুণ্বন্তী পনর বৎসরের স্ঠায় এই দশ 

বৎসরের ইতিহাস সম্বন্ধে তীহার জীবন-চরিত লেখকেরা একেবারে নারব। 

শিকারই ছিল সেকালের আমীরদের চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপায় । 

এজপ্ঠ কনষার্টিনোপল হইতে নিয়মিতভাবে শিকারী কুকুর ও শ্রেন পাখী 

আনাইয়া দেমাঙ্কে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্ধিত, প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত করা 
পকস্পিপ 4 পাপি্পি পশাপস্পীিশি তিশ কাপপাপাপিশীসি পপ ৯ পি পিপিপি পপ পিপপিীশীীনি পাশা 

গ511 09. ৬. 0০১, 981৮ 1৬. 2০ 1059065, 93. 
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বালক সালাছদ্দীন ১৩ 

হইত। কিন্ত সালাহুদ্দীন যে দেশ-গ্রচলিত রীত্যনুযায়ী এক জন সুকৌশলী 
শিকারীতে পরিণত হন, এক্প অনুমানের কোনই কারণ নাই। খৃষ্টানদের 

নিকট হইতে মুরুদ্দীন অস্ততঃ পঞ্চাশটা দুর্গ কাড়িয়া লন। এই সকল যুদ্ধে 

শেকুহি, অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দেন। কিন্ত সালাহুদ্দীন ইহার কোনটাতেই 
যোগদান করেন বলিয়া জান! বার ন।। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পধ্যস্ত তিনি 

কিরূপে এত অজ্ঞাত জীবন যাপন করেন, তাহা বাস্তবিকই বিশ্ময়ের বিষয় । 
কবিতা-প্রির হইলেও সুক্ষ তর্ক-শাস্ত্রের প্রতি তাহার হত আসক্তি ছিল, 

কাব্যের প্রতি তত ছিল না। কাজেই তিনি যে এক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 

বা কবিরূপে খ্যাতিলাত করতে পারিতেন, তাহারও সম্ভাবনা কম। সে 

যুগের 'জ্ঞানিগণের নেতা ইব্নে আবী উস্রাণ যখন দেমাস্কের বড় 

নস্জেদে বক্তৃতা করিতেন, তখন সালাহুদ্দীন সম্ভবতঃ দূরদেশ হইতে 
আগত নুধীমগ্ডলী হইতে দূরে বাসয়া তীহার বক্তৃতা শুনিতেন। নতুবা 
ওসামার আত্ম-চরিতের কোথাও না৷ কোথাও তাহার নাম উল্লিখিত হইত । 

বস্ততঃ সংসারে বাহার! পারিপাশ্থিক অবস্থার চাপে বড় হইয়া গিরাছেন, 
সালাহুদ্দীন তাহাদেরই এক জন। প্রাথমিক জীবনে তাহার উজ্জ্বল 

ভবিষ্যতের কোনই আভাস পাওয়া যায় নাঁ। অবশ্ত ক্ষমতালাভের পর 

উহার সদ্ধযবহার করিতে কথনও তিনি শৈথিল্য দেখান নাই। কিন্তু 

খুল্লতাত ও বন্ধুবর্গের নির্ধন্ধাতিশয্য ব্যতীত তিনি আদৌ রাজনীতি-ক্ষেত্রে 
পদার্পণ করিতেন কিনা, সন্দেহ। হয়ত এই শান্ত-স্বতাঁব ধার্মিক যুবক 
কাল-শ্রোতের ভিতর দিয় ক্রমশঃ বার্ধক্যে উপনীত হইয়া অখ্যাত ও অজ্ঞাত 

ভাবে তব-লীলা সাঙ্গ করিতেন, হয়ত তিনি ইস্লামের শ্রেষ্ঠ রক্ষক সালাহদ্দীন 
বা ইউরোপীয়দের অতি-আদরের সালাদিন না হইয়া শুধু “দেমান্কের 
ইউন্ফ”ই থাকিয়া যাইতেন। বিধির বিধি সত্যই ছূর্বোধ। 



ভিিতলন্ল জজ্ড 
উমায়া ও আব্বাসিয়া থলীফাদের আমলে নবী-বংশের উপর যে অবিচার 

ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে এক দল মোঁসলমাঁনের সহানুভূতি 

দ্ভীবতঃই এই উপন্রুত বংশের প্রতি আরুষ্ট হয় । ইহারাই শিয়া ( দল) 

নামে পরিচিত । বাঁকী মোসলমানেরা প্রধানতঃ সুন্নী । শিয়াদের সাঁহাযো 

ফাতেমিয়ারা আববাসিয়াদের হাত ভইতে উত্তর আফ্রিকা (৯০৯ খুঃ) 

সিরিয়া, আরব ও মিসর ( ৯৬৯) কাড়িয়! নিয়া সেখানে স্বতন্ব খেলাফতের 

প্রতিষ্ঠী করেন । প্রায় তিন শতাব্দী ( ৯০৯-১১৭১) পর্যান্ত তীভারাই 

ছিলেন ভূমধ্য সাগর তটের প্রবলতম রাঁজশক্তি। সিসিলী তাহাদের 

অধিকারে আসে; কর্সিকা ও সার্দিনিয়া তাহাদের হাস্তে লুন্িত ভয়। 

তাহাদের অর্ণবযাঁন লোহিত সাগর ও ভাঁরত মহাসাগরে ঘুরিয়া বেড়াত | 

প্রাচোর বিপুল বাণিজোর শ্ুন্ক মিসরেই আদায় হইত । কাজেই মিসরীয়দের 

এশ্বর্ধের অন্ত ছিল ন!। 
প্রথমে নিরাঁড়ম্বর জীবন যাঁপন করিলেও কমে মিসরের ধটনশ্র্ধো 

থলীফাদের চিত্ত-বৈকল্য ঘটিল। কর্দুরচারীদের হস্তে রাজোর গুরু-ভার ন্বাপ্ত 

করিয়া তাহারা বিলাসিতার পঙ্কিল জোঁতে গা ভাসাইয়া দিলেন । উজীরেরা 

রাঁজক্ষমতা৷ হল্ডগত করিয়া রাজোপাধি পর্যান্ত এ্রভণ কবিলেন। উজীরীর 
জন্য রাজামধ্যে নিরন্তর গুপ্ত ষড়বন্্ চলিতে লাগিল । ১১৬৩ খুষ্টাব্দের 

জানুয়ারীতে উত্তর মিসরের আরব শাশনকর্কা শাবের উজীর মআাজমের পদ 

গ্রহণ করিলেন ; কিন্ত সাত মাস পরে বাকিয়! সেনাদলের অধিনায়ক দীর্গাম 
তাহাকে মিসর হইতে তাড়াইয়া দিলেন। শাঁবের দেমাঙ্ষে পলাইয়া গিয়া 

নুরন্দীনের সাহায্য চাহিলেন। তিনি যুদ্ধের সমস্ত বায় বহন করিতে ও 

মিসরের রাঁজস্বের এক-তৃতীয়াংশ বাঁধিক কর দিতে স্বীকার করিলেন । কিন্তু 

তীহার কথায় প্রত্যয় না হওয়ায় এবং মরুভূমি অতিক্রম কালে ফ্র্যাঙ্কি বাহিনী 



মিসর জয় ১৫ 

কতৃক ন্মাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় সোলতান ইতস্তত; করিতে 

লাগিলেন। 

অবস্থার চাপে নূরুদ্দীনের এই দ্বিধা বেশী দিন টিকিল নাঁ। যুদ্ধে 
সাহাঁধা দানের জন্ত জেরুসালেম-রাজ মিসরের রাজস্ব হইতে বাধষিক কিছু 

টাকা পাইতেন। ইহা লইয়া দীর্গামের সহিত প্রথম আমালরিকের বিবাদ 

বাধিল। ব্যাপার শেষে ঘুদ্ধক্ষেত্র পর্য্যন্ত গড়াইল। বিলবায়সের নিকটে 
পরাঁজিত হইয়া উজীর নীল নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন । সমগ্র দেশ জলে 

ডুবিয়া যাওয়ায় জামালরিককে বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিতে হইল। এমন 
সমর শাবেরের দেমাস্ক গমন-বান্তা দীর্গামের কানে আসিল । নিজের ভুল 

বুঝিতে পারিয়া তিনি পূর্দ্-দেয় টাকার পরিমাণ বাড়হিরা দিতে স্বীকার 

করিয়া জেরুসালেমে দূত পাঠাইলেন । মিসরের রাজস্বে আমালরিকের 

শক্তিবুদ্ধি হউক, নুরুদ্দীন কিছুতেই ইহা! সহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না । 

ৃষ্টানের| তীহাকে বাধাদানে অগ্রসর হওয়ার পূর্লেই এপ্রিল মাসে ( ১১৬৪ ) 
শেকুহি একদল শক্তিশালী সৈন্ধ লইয়া মিসর যাত্রী করিলেন। পিতৃবোর 

এঁকান্তিক অনুরোধে সালাহুদ্দীনও তাহার সঙ্গে চলিলেন। 

বিল.বায়সে মিসরীয়ের। হারিয়া গেল $ শাবের ফোস্ততি ও অন্থান্য 

সেনাপতি কায়রো অবরোধ করিয়া রহিলেন। রাজকোষে অর্থাভাব ঘটায় 

তর দ্ধিবশতঃ দীর্গাম ওয়াকৃফ সম্পত্তির অর্থে হস্তক্ষেপ করিলেন। অমনি 

লোকে তাহার পক্ষ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। সাহায্য লাভের 

জন্ট নগরের দুরবর্তী অংশের দিকে গমনকাঁলে তাহার অশ্ব কোৌলাহলে 
ক্ষেপিয়! গিয়া তাহাকে মাটাতে ফেলিরা দিল। সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধোন্মত্ত 
জনতা তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিল। মিসরের একজন শ্রেষ্ট শূর, 
ধান্গকী ও অশ্বারোহী এবং ইবনে-মুক্লার ন্যায় লেখক ও কবির এরূপ 
শোচনীয় পরিণাম বাস্তবিকই অতি মর্মান্তিক । 



১৬ সোলতান সালাহুদ্দীন 

: মে মাসে শাবের স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন । কিন্তু উজীরী পাইয়াই 

তিনি শেকুহ কে কৌশলে কায়রো! হইতে বাহির করিয়া দিয় প্রতিশ্রুত অর্থ 
দানে অস্বীকৃত হইয়া বসিলেন। ফলে উভরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম 

হইল। শাবেরের আমন্্ণে আমালরিক মিসরে আসিলেন। শেকুহ, 

চতুর্জিকে পরিখা থনন করিয়া তিন মাস পধ্যন্ত বিলবায়সে আত্মরক্ষা 

করিলেন। এদিকে নূরুদ্দীনের সৈন্তের। হারিম অধিকার করিয়া বেনিয়াস 

অবরোধ করায় আমাঁলরিককে শ্বরাজ্য রক্ষায় ছুটিতে হইল । সন্ধি-সৃত্রে 

“মিসর মিসরীয়দের জন্য” রাখিয়া শেকুহি ও দেশে ফিরিম্বা গেলেন। 

বিন! গৌরবে প্রথম মিসরাভিযান সমাপ্ত হইলেও উহা একেবারে নিরর্৫থক 

হইল না। মিসরের সামরিক দৌক্ল্য অবগত হইয়া শেকুহ পুনরায় 

সেখানে সৈন্ত পাঠাইবার জন্ত সোলতানকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। 

বাগ্দাদের আব্বাসিয়া খলীফা তাহাকে দোয়া! পাঠাইলেন। তথাপি সতর্ক 

নূরুদ্দীন কিছুদিন চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে শাবের ফ্রযাঙ্কদের সহিত 
সন্ধি করিয়াছেন জানিতে পারিয়। তিনি তাহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে 

মনস্থ করিলেন । 

১১৬৭ খৃষ্টাব্বের প্রথম ভাগে শেকু হ দ্ুই হাজার উৎকুষ্টু অশ্বারোহী 
লইর| পুনরায় মিসরে হাজির হইলেন। গিজায় তাহার শিবির পাউ়ল। 
আনালরিকও তাহার পশ্চা্ধাবন করির! নদার অপর তীরে ফোস্তাতের 

নিকটে তাবু ফেলিলেন। শাবের তাহাকে নগদ ছুই লক্ষ ও যুদ্বশেবে আরও 

ছুই লক্ষ মোহর দানে প্রতিশ্বত হইলেন। উজীব্রের কথায় বিশ্বাস না! 

হওয়ায় আমালরিক স্বয়ং খলীফার দ্বারা সন্ধি-পত্র অনুমোদন করাইয়া 

লইলেন। ভীহার সৈশ্লের! এক রাত্রিতে নৌকাযোগে নীল নদী উত্তীর্ণ 
হইল; বাঁধ! দানের সুবিধা না গাইয়া শেকুহ্ উত্তর মিসরের দিকে প্রস্থান 
করিলেন। আমালরিক তীহার পশ্চাতে ছুটিলেন। বন্ধুবর্গের সাঁবধান-বাণী 
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উপেক্ষা করিয়া শেক আল্বাঁবানে তাহাকে যৃদ্ধ দান করিলেন। সাঁলাহু- 

দ্বীন চালাকি করিয়া প্রথমেই পশ্চাতে হর্টি়া গেলেন। তিনি পলায়ন 

করিতেছেন ভাবিয়া মিত্র-বাহিনীর অগ্রভাগ তাহার পশ্ান্ধাবন করিল। 

এদিকে শেকুহ শরুপক্ষের পশ্চাছাগ আক্রমণ করিয়া মিসবীয়দিগকে 

তরবাবি-মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । বহু সৈন্ত নিহত হইল; যাহারা 

অবশিষ্ট রিল, তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। ওদিকে সালাহুদ্দীন 

কিয়দ্দর গিয়া হঠাৎ পশ্চার্দিকে ফিরিয়া খৃষ্টানদের উপর আপতিত হইলেন । 

সহসা আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা পশ্চাতে টিয়া গেল। কিন্ত পূর্বস্থানে 
আসিয়! মিত্রদের সাঁড়া না পাইয়া তাহারাঁও তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিল। 

শেকৃহি ও সালাহৃদ্দীন পলাতক"দ পশ্চান্ধীবন করিলেন। বহু লোক 

বন্দীরুত ও শর্রপক্ষেয় সমস্ত রসদ-পত্র তাহাদের হস্তগত হইল। শেকৃহি, 
বিনা বাধায় আলেবজান্দিয়ায় প্রবেশ করিলেন। সালাহুদ্দীনকে ইহার 
শীসনকর্ত! নিযুক্ত করিয়া তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য পুনরায় উত্তর মিসরে 

চলিয়া! গেলেন । 

অল্প দিন পরে ফ্রাঙ্ক ও সর বাহিনী স্থলপথে এবং খৃষ্টান নৌ-বহর 

জলপথে আলেকজাঙ্দিয়া অবরোধ করিল। সালাহাদ্দীনের সঙ্গে মাত্র এক 
হাজার সৈন্ত ছিল। খুষ্টানদের আনীত প্রাচীর-ধ্বংসকারী মারাত্মক যন্থাবলী 

দেখিয়া নাগরিকেরা হতাশ হইয়া পড়িল। তছুপরি নিয়ত অবরদ্ধ থাকায় 
নগরে থাগ্যাভাব উপস্থিত হইল । এমতাবস্থায় আড়াই মাস পর্যন্ত আত্মরক্ষা 

করা সোজা ব্যাপার নহে। বস্তঃ সটান নির্নবাস হইতে বাহির হইয়া 
আসিয়া সালাহুদ্দীন বাবানের যুদ্ধে ও আলেকজান্জরিয়া অবরোধে যে অপূর্ব 
ধৈর্ধা, সাহস, রণ-কৌশল ও বুদ্ধিমভার পরিচয় দেন, তাহাতে ইউরোপীর 

এ্রতিহঁসিকেরা পর্যন্ত বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

আলেবজান্জিয়া অবরোধের সংবাদ পাইয়া শেকুহ্ শত্রদের মনো- 
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যোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য কায়রো আক্রমণ করিলেন। বাধ্য হইয়া 
আমালরিককে সন্ধির প্রস্তাব উঠাইতে হইল! শেকুহ, প্রথমে নারাজ হইলেন? 
কিন্তু অর্ধ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রী পাওয়ায় অবশেষে তীহার সুর নামিয়া 

আসিল। ১১৬৭ খৃষ্টানদের ৪ঠা আগষ্ট পূর্বব-শর্তে উভয় পক্ষে আবার সন্ধি 
হইল। তদমুসারে শেকুহ পুনরায় দেমান্কে গমন করিলেন। কিন্ত 
আমালরিক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া মিসরে তাহার প্রতৃত্ব বজায় রাখার সমস্ত 

ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। কায়রোতে খৃষ্টান প্রহরী ও প্রতিনিধি নিযুক্ত 

হইল ; এতদ্বযতীত শাবের জেরুসালেম-রাঁজকে বাধিক এক লক্ষ দিনার কর 
দানের অঙ্গীকার করিতেও বাধ্য হইলেন । *% 

আমালরিকের উগ্র-ম্বভাব পরামর্শদাতারা ইহাতেও তৃপ্ত হইতে না পারিয়া 

মিসর জয়ের জন্য তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন। রাজা ইহার বিরোধিতা 

করিয়া বলিলেন, “আমরা মিসর আক্রমণ করিলেই শাবেরকে বাঁধ্য হইয়া 
নূরদ্দীনের সাহাধ্য ভিক্ষা করিতে হইবে । “একা রামে রক্ষা নাই, স্থগ্রীব 

দোসর ।” তখন মিসর জয় দূরের কথা, জেরুসালেম রক্ষা করাই কঠিন 
হইয়া পড়িবে 1 কিন্তু কেহই তাহার কথা কর্ণপাঁত না করায় বাঁধা হইয়া 
তীহাকে বিশ্বাসঘাতকদের প্রস্তাবে সার দিতে হইল । প্রকাশ্ঠভাবে সন্ধিতঙ্গ 

করিয়া এবং বিন্দুমাত্রও কারণ না দর্শাইয়া খৃষ্টান বাহিনী আবার মিসর 

যাত্রা করিল। ১১৬৮ খৃষ্টানদের ৩সরা৷ নভেম্বর বিলবায়সে ( পেলুসিয়মি ) 

উপস্থিত হইয়া তাহারা আবাল-বুদ্ব-বনিতা -নির্ধিবশেষে সমস্ত নাগরিক ও 
রক্ষী সৈন্তকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিল । 

একে বিশ্বাসঘাতকতা, তদুপরি নাঁ-হক্ নরহত্যা ; “গোদের উপর বিষ- 

ফোড়া” । সমগ্র মিসর ক্ষেপিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ নুরুদ্দীনের পক্ষাবলম্বনে 

প্রহ্ততে হইল। খৃষ্টানের৷ ফোস্তাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কায়রো! রক্ষা 

ঈ আলতা 9 10াওচার, 08585523570 
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কর! কঠিন হইবে ভাবিয়া শাবের তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দিলেন ( নভেম্বর, 
১৪)। তিন শত বৎসর পর্যন্ত ফোস্তাতি মিসরের রাজধানী ছিল; ইহা 
দগ্ধ হইতে ৫৪ দিন লাগিল। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে কত সমৃদ্ধ নগরই না 
এক্ডাবে বিনষ্ট হইয়! গিয়াছে ! কাঁয়রোর দক্ষিণের জনহীন সুবিস্তৃত বালুকা- 

স্তপের মধো আজিও ফোন্ডাতের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় । 

শাবের ছিলেন পাকা কুটরাজনীতিবিদ। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়! অনর্থক 
বলক্ষয় করার ইচ্ছা তাহার আদে ছিলনা । তিনি একদিকে লোভী 
খৃষ্টানদিগকে মর্গনানে কায়রো আক্রমণে বিরত রাখিলেন, অন্য দ্রিকে সাহাষা 

চাহিয়া দেমাস্কে দূত পাঠাইলেন। স্বয়ং খলীফা পর্ধান্ত নূরুদ্দীনের নিকট পত্র 
লিখিলেন। দীনতা প্রকাশের জন্ এমন কি তিনি তৎসঙ্গে হ্বীয় পত্বীর 

একগুচ্ছ কেশ পাঠাইতেও কুস্তিত হইলেন না । এরূপ বিনীত অন্থুরৌধ 

প্রতাখ্ান করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। ৮০০০ 

উৎকৃষ্ট সৈম্ক লইয়া ১৭ই ডিসেম্বর শেক আবাব মিসরে চলিলেন। 
সাহাহুদ্দীনকে সঙ্গে যাইতে বলায় তিনি উত্তর দিলেন, “খোদার কসম, 

' মিসরের রাজত্ব দিলেও আমি সেখানে যাইব না ; আলেকজান্দ্রিয়ার যে কষ্ট 

পাইয়াছি, কখনও তাহা ভূলিতে পারিব না 1” কিন্তু শেকুর নির্বন্কাতিশযো 
শেষ পর্যন্ত তাহাকে মত পরিবর্তন করিতে হইল। মতামুখে বিতাড়িত 
বাক্তির স্থায় তিনি মিসরে চলিলেন। এই অনিচ্ছাকৃত যাত্রাই অচিরে 
তাহাকে ক্ষমতা ও গৌরবের তুঙ্গ শিরে বলাইয়া দিল। এহয়তঃ তুমি যাহা 
ত্বপা কর, তাহাই তোমার পক্ষে ভাল/, সালাহুদ্দীনের জীবনী ক্বোরানের এই 
মহাবাণীর মূর্ত বিকাশ। 

শেকুর অগ্রগতি রোধের জন্য আমালরিক মরুভূমির দিকে ছুটিলেন ; কিন্ত 
শেকুহ্ কৌশলে তাহার সহিত সঙ্তর্ষ এড়াইয়া৷ ৯ই জানুয়ারী (১১৬৯ ) 

মিসর বাহিনীর সহিত মিলিত হইলেন। শাঁবের কর্তৃক প্রতারিত ও শেকুর 
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সামরিক বুদ্ধির নিকট পরাভূত হইয়া আমালরিক আর যুদ্ধ না করিয়াই 
হ্বরাজো ফিরিয়া! গেলেন। সম্পূর্ণ বিনা রক্তপাঁতে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় 

তুর্কের! বিজয়-বাগ্ঠ বাজাইয় নগরে প্রবেশ করিল। রুতজ্ঞ খলীফা শেকুর 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! তাহাকে একটী খেলাত উপহার দিলেন । ধূর্ধ শাবের 
তাহাকে বাহ্ ভক্তিতে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন ; অথচ সিরীয় সর্দগীরগপকে 
বন্দী করার জন্ঠ গোপনে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন । সৌভাগ্যবশতঃ 

সালাহুদ্দীন ও কয়েকজন আমীর ইহা টের পাইয়া একদিন অসতর্ক অবস্থায় 

শাবেরকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। খলীঞ্ার আদেশে অবিলম্বে তাহার 
মস্তক দেহচাত হইল । কুটিল-প্রকৃতি হইলেও শাবের ত্যন্ত করি- 

প্রি ছিলেন। একবার একটা গীতি-কবিতা শুনিয়া তিনি এতই আনন্দিত 

হন যে, প্রসিদ্ধ কবি ওমারার মুখ-গহবর স্বর্ণ ঘারা পূর্ণ করিয়া দেন। 
১৮ই জানুয়ারী খলীফা অল.-আজিজ শেকুহকে অল্-মালেক-অন্- 

নাসির (বিজয়ী রাজা ) উপাধি দিয়া শাবেরের শুন্ত পদে নিযুক্ত করিলেন । 
তাহার উজীরী প্রাপ্তিতে সকলেই সন্থষ্ট হইল। কিন্তু বেশী দিন এই মধ্যাদা 

ভোগ করা তীহার ভাগ্যে ছিল না। অতি-ভোজনের ফলে ছুই মাস পরেই 

তাহার মৃত্যু হইল ( ২৩শে মার্চ )। শেকুরি অকাল মৃত্যুতে সালাহুদ্দীনের 

ভাগ্য-পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। 



উত্ক্রীল্প ালাত্দ্জীন্ 
মান্ষের জ্ঞান-বুদ্ধি 'অতি সামান্য । সে যেখানে করনায় বিপজ্জালের 

বিভীষিকা! দেখিয়া! শিহরিয়৷ উঠে, খোদ! হয়ত সেখানেই তাহার জন্য অনন্ত 
মঙ্গল নিহিত রাখেন। কোরান সতাই বলিয়াছে, “আল্লাহ জ্ঞানী, আর 

মানুষ অজ্ঞান।” মিসর গমনের পূর্দ্ে সালাহুদ্দীন তাহার ভাগ্য-পটে ছুখে- 
কষ্টের কাল রেখা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। কিন্তু এক্ষণে 
উহ্াই তাহাকে সৌভাগোর উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিল | সমস্ত প্রবীণ 

লোককে উপেক্ষা করিয়! খলীফা সালাহুদ্দীনকেই “অল্-মালিক অন্-নাসির, 
উপাধি দিয়! ২৬শে মার্চ উজীরের শনা গদীতে বসাইলেন। ইহাতে কুদ্ধ 
হইয়া কয়েকজন তুর্ক সেনাপতি সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন । মুক্ত হস্তে অর্থ 
ধিতরণ করিয়া এবং বিখাতি আইনজ্ঞ মল্-হকারির সাহাযো অনেক বুঝাইয়া 

সালাহুদ্দীন অতি কষ্টে অবশিষ্ট সৈন্য ও সেনাপতিকে নিজের নিকটে রাখিতে 

সমর্থ হইলেন । 

সৈন্তদলের বিরুদ্ধভাঁব থামিয়া গেলে সালানুদ্দীন পূর্তবাপেক্ষা অধিক 

যম ও কঠোরতার সহিত জীবন যাপন আরম্ভ করিলেন। হ্বজাতির দুঃখ- 

দুর্দশা বিনোচনের দৃঢ় সঙ্কল্ন লইয়া এখন হইতে তাহার সমগ্র শক্তি ও উদ্ভম 
এক মহান্ উদ্দেগ্রে_ খুষ্টানিগকে এসিয়! হইতে বিভাড়িত করিতে পারে 
এরূপ একটা শক্তিশালী সৈন্তদল গঠনে নিয়োজিত হইল। তিনি প্রকাস্েই 
বলিতেন, “খোদা যখন মিসরের শীসন-ভার আমার উপর ন্তস্ত করিয়াছেন, 

তখন পালেনস্তাইনও তিনি আমারই জন্ক রাখিয়া দিয়াছেন” তাহার পদ 

খুবই জটিল ছিল; এক দিকে তিনি শিয়া! খলীফার উজীর, অগ্তদিকে সুন্ী 

সোলতানের প্রতিনিধি । এমতাবস্থায় কিংকর্তব্য-বিমূঢ হওয়াই হ্বাভাবিক। 
কিন্তু সালাহুদ্দীন নির্বোধ ছিলেন না; তিনি খোত্বায় উভয়েরই মঙ্গল 

কামনার আদেশ দিয়া ব্যাপারটা সোজা! করিয়া ফেলিলেন। হঠাৎ কোন 



২২ সোলতান সালাহুঙ্গীন 

গুরুতর পরিবর্তন করিতে গেলে উহার ফল তাহার পক্ষে মারাত্মক হইতে 

পারিত। মিসরীয় সভাসদ্ ও কর্মচারীরা তাহাকে ঈর্ষা ও দ্বার চক্ষে 

দেখিতেন ; প্রাসাদের সৈন্ত ও ভূতোরা প্রকাশ্তেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ 

করিত। নূরুদ্দীন তীহার উজীরী প্রাপ্তিতে আনন্দ জ্ঞাপন করিলেও তাহাতে 
আস্তবিকতা ছিল কিনা, সন্দেহ । কাজেই সালাহুদ্দীনের কাজ হইল, 

কাহারও অধিক ঈর্ষা বা সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া নিজের শক্তিবৃদ্ধি 

করা। এই উদ্দেশ্তে তিনি প্রাচীন মিসরের ফেরাউনের মন্ত্রী ইউন্ফের ন্যায় 

স্বীয় পরিজনবর্গকে মিসরে আনয়ন করিলেন। তাহার ভ্রাতারা নির্বাসিত 

আমীরদের জায়গীর পাইলেন ; আমুব স্বেচ্ছায় কোষাধাক্ষের পদ গ্রহণ 
করিলেন । প্রতিদানে সকলেই বিশ্বস্ততার সহিত সালানুদ্দীনকে প্রাণপণে 

সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন । 

ভ্রাতগণের সহায়তা লীভ্ই তাহার খুব কাজে লাগিল । খলীফা মনে 

করিয়াছিলেন, সালাহুদ্দীনের স্যায় শাস্ত-শিষ্ট যুবককে তিনি নিজের ইচ্ছামত 

চালাইতে পারিবেন । কিন্তু তাহার তস্বিহের ভিতর যে এত ক্ষমতা লুক্কায়িত 

ছিল, তাহা কে জানিত ? যেই তিনি নির্বাচনের ভুল বঝিতে পারিজেন,অমনি 
নৃতন উজীরকে ধ্বংস করার জন্ত গুপচ-মন্ত্রণা আরস্ত হইয়া গেল। খোজাধাক্ষ 
নেজার নেতৃত্বে ফ্র্যাঙ্কদের সহিত সন্ধির কথাবার্ডা চলিল। 'দবক্রষে 

সালাহগ্দীন ইহা টের পাইয়া তাহার উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখিলেন। ফলে 
হতভাগ্য ধৃত হইয়া ফা্ী-কান্ঠে বিলম্বিত হইল ( জলাই, ১১৬৯ )। প্রধা- 
নতঃ স্দানীদের দ্বারাই তখন মিসর-বাহিনী গঠিত হইত । তাহাদের নেতা 

ও হ্দেশবাসীর প্রাণদণ্ডে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চাশ হাজার কাফ্রী সালাহুদ্দীনের 

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। খলীফার পূর্ব ও পশ্চিম প্রাসাদের মধ্যবর্তী 
বায়ন্ুল কাস্রায়নে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। বহুলোক হতাহত হওয়ার পর 

কাফ্ীরা পরাজিত ও তাহাদের বাসভূমি আল্-মনমুরিয়। তম্দ্ীভূত হইল । 



উজীর সালাহুদ্দীন ২৩ 

নিক্কপায় হইয়া তাহারা দয়! ভিক্ষা করিল; তাহাদিগকে প্রথমে গিজায় ও 

পরে উত্তর মিসরে স্থানান্তরিত করা হইল । | 

দূরে গিয়াও খলীফা-পক্ষীয় লোকদের উত্তেজনায় কাফ্ীরা! ছয় বৎসর 
পর্য্যন্ত সালানদ্দীনকে বিরক্ত করিয়া মারিল। ১১৭১-২ খৃষ্টানদের শীত 

ধতুতে তাহার জোন্ঠ ভ্রাতা তুরাণ শাহ তাহাদিগকে অধীনতা শ্বীকারে বাধ্য 

করিলেন । কিন্ত পর বৎসর তাহারা 'আবাঁর বিদ্রোহ-পতাক1 উত্তোলন 

করিল। পরবর্তী শীত খতুতে তিনি তাহাদিগকে নিউবিয়! পর্ধান্ত তাড়াইয়া 

নিয়া ইত্রিম বাঁ পিরিস্ নগর দখলে আঁনিলেন। কেন্জুদ্দৌলার নেতৃত্বে 
তথাপি তাহারা পর বৎসর (১১৭৪) আসওয়ানে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত 
করিল । সালাহুদ্ীনের অন্যতম জোষ্টভ্রাতা সায়ফুদ্দীন অল্-মাদিল ঘোর 

ঘুদ্ধের পর সেপ্টেম্বর মাসে কেন্জুকে নিহত করিলেন। ইহার পরেও 
১১৭৬ খৃষ্টাব্ধে ছৃর্ধীস্ত কাফীরা কপ টসে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। 

অল -আদ্দিল এবার তাহাদিগকে এমন শিক্ষা দিলেন যে, চিরতরে তাহাদের 

মাথা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। 

বিদ্রোহী কাফীদিগকে কায়রো হইতে বিতাড়িত করিতে ন| করিতেই এক 

ভীষণতর বিপদ উপস্থিত হইল। নূরুদ্দীনের সেনাপতি কর্তৃক্ষ মিসর অধিকৃত 
হওয়ায় হুইটী শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যে পড়িয়া পালেস্তাইনের খৃষ্টান শক্তির 

অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিল। কাজেই কায়রোর ষড়যন্ত্রকারীদের আমন্ত্ণ 
পাইয়৷ আমালরিক অবিলম্বে তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। গ্রীক 

সমাট ম্যানুয়েল জামাতাঁর সাহায্যে আসিলেন। ছুই শত রণ-তরী সমুদ্র- 
পথে ও এক শক্তিশালী ক্ুসেডার বাহিনী স্থলপথে দমিরেতা অবরোধে ছুটিয়া 

চলিল। অনুকূল বাঁযুর অতাবে নৌবহরের আসিতে বিলম্ব ঘটায় সালাহুঙ্গীন 
রক্ষী সৈন্যদলের সংখ্যা বৃদ্ধির স্থযোগ পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের জন্য 
সিরিষ্বায় দূত প্রেরিত হইল। প্রত্যুত্বরে দেমাস্ক হইতে দলে দলে সৈন্য 



২. মোলভান সালাছদ্দীন 

আসিতে লাগিল । খৃষ্টানদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য নূরুদ্দীন স্বয়ং 
পালেস্তাইন আক্রমণ করিলেন । 

১১৬৯ খৃষ্টাব্ধের নভেম্বরে দমিয়েত। অবরোধ আরম্ভ হইল। নৌ-বহুর 
আঁসিতে আরও তিন দিন বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু এক অজেয় হুর্গ দ্বারা রক্ষিত 

লৌহ্-শৃঙ্খলে 'গতিহত হইয়া উহা! পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিতে পারিল না । 

রক্গী সৈন্যেরা অকন্মাৎ বহির্গত হইয়া কয়েকটা অবরোধ-যন্ত্রে আগুণ লাগাইয়া 

দিল ; এমন কি তাহারা নৌ-বহরের একাংশ পর্যান্ত পোড়াইয়া ফেলিল। 

কিছুদিন পরেই খৃষ্টান শিবিরে থাগ্ভাভাব দেখা দিল। ফল তক্ষণের দরুণ 
তাহাদের জনভ্যন্ত পাকস্থলীতে গোলমাল আরন্ত হইল। রৌগ ও অনা- 

হারে জুসেডারদের সংখ্যা ক্রমশঃ হাস পাইতে লাগিল। তাহাদের পরাজয় 

সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রতিও অবরুদ্ধ নাগরিকদের সহিত ষড়যন্থ করিল। 

মুষলধাঁরে বারিপাঁতের ফলে শিবিরগুলি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ভীষণ 
ঝড়ে শিবির-দণ্ড ও অবরোপ-মঞ্চসমূহ উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। রক্ষী 
সৈন্যেরা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের দুর্দশা আরও বাড়াইয়া তূলিল। 

পঞ্চাশ দিন ব্যর্থ অবরোধের পর আমালরিক তীহার অর্দ-উপবাসী সৈন্য- 

গণকে লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। “বিপদ কখনও একা! 

আসে না” পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকায় পড়িয়া থুষ্টান নৌ-বহর একেবারে 

বিধ্বস্ত হইয়| গেল । উটপাখীর নায় শূঙ্গের সন্ধানে গিয়া তাহারা কর্ণহীন 
অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। 

এই শোচনীয় ব্যর্থতার পর খৃষ্টানেরা আর পর-রাজা আক্রমণে সাহসী 
হইল না; এখন হইতে তাহাদিগকে সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষায় ব্যস্ত 
থাকিতে হইল। বিগত কৃতকাধ্যতায় প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি শীস্্রই চির- 

শত্রুদের, বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন.; এই সংগ্রাম দীর্ঘ বাইশ বৎসরের মধ্যে আর 
খামে নাই। প্রথমে সীমান্তের গাঁজার উপর তাহার নঙ্গর পড়িল। পথি- 
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মধো তিনি দারম নামক একটা ক্ষুদ্র দুর্গ অবরোধ করিলেন। টেম্পলার 

নাইটদের হাতে ইহার রক্ষার ভার নাস্ড ছিল। তাহারা আমালরিকের 

আগমন পরাস্ত তুর্গ রক্ষা করিলেন। রীতিমত যুদ্ধ করা সালাহদ্দীনের ইচ্ছ! 

ছিল না বলিয়৷ তিনি অবরোধ উঠাইয়া গাজার দিকে ছুটিলেন। রাত্রি 

প্রভাত হইবার পূর্নেই নগর তাঁহার দখলে আসিল ; কিন্তু ছুর্গ অবিজিত 
রহিল। দুর্গীধাক্ষ পলাতক নাঁগরিকগণকে আশ্রয় দানে অসম্মত হওয়ায় 

তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিল। দীর্ঘকাল অবরোধ চালাইবার 

ইচ্ছা না থাকায় সালাহুদ্দীন নগর লুঠঠন করিয়া বিপুল লুষ্ঠিত দ্রব্য সহ মিসরে 
ফিরিয়| আসিলেন | বহুদিন পরে তাহাদের উজীরকে বিজরী বেশে 

প্রতাবর্তন করিতে দেখিয়া মিসরীয়দের মধ্যে আনন্দের সাড়। পড়িয়া গেল । 

কিছু দিন পরে সালাহুদ্দীন আকাব1! উপসাগরের মুখে অবস্থিত আয়লা 

হুর্গ অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। লোহিত সাগরের পথে ধাহারা মক 

যাইতেন, তাহাদের পক্ষে ইহাকে চাবি বলা যাইতে পারে । কায়রোতে 

জাহাজের যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া উটের সাহায্যে তাহ! লোহিত 

সাগর-তীরে নীত হইল। সেখানে জাহাজ নির্মীণ করিয়া সালাহুদ্দীন জল, 

স্থল উভয় দিক্ হইতে আক্রমণ চালাইয়া ১১৭০ খুষ্টাব্দের- ডিসেম্বরে আয়লা 

দুর্গ হস্তগত করিলেন । 
এরূপ কৃতকাধ্যত| লাভের ফলে মিসরীয় মহলে নূতন উজীরের খ্যাতি 

বদ্ধিত হইল। খুষ্টানেরা সমস্ত মৌসলমানেরই শত্র। কাজেই শাস্তির সময় 

সালাহুদ্দীনের বিক্ুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইলেও যুদ্ধকালে তাহারা শিয়া-স্থনীর 

পার্থক্য ভুলিয়! দলে দলে তাহার পতাকা-নিয়ে সমবেত হইত । ক্রমে তাহারা 
তাহাকে দেশ ও ধর্মের একজন শ্রেষ্ঠ রক্ষক বলিয়া শ্বীকার করিয়া লইল। 

নেজার প্রাণ-দণ্ডের পর হইতেই খোজা-প্রহরী কারাকুশ খলীফার উপর তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখিতে আরস্ত করেন । তীহার নির্জন-বাস ও ক্ষমতাহীনতায় 
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কায়রোতে শিয়া! মতের প্রাধানা হাঁস পাইল। ফোল্ডাতে নাঁসিরিয়া ও কাম- 

হিয়! নামে দুইটী কলেজ স্থাপন এবং প্রধান প্রধান প্রাদেশিক নগরে গোঁড়া 
শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া সাঁলাহুদ্দীন দেশের অত্যন্তরেও সুন্নী মত বিস্তারের ব্যবস্থা 

করিলেন। এইরূপে উদ্যোগ-পর্বর সমাপ্ত করিয়! তিনি শুধু সুযোগের প্রততী- 

ক্ষায় রহিলেন। অবশেষে অসহায় খলীফা অসুস্থ হইয়া! পড়িলে ১১৭১ 

ৃষ্টান্বের ১০ই সেপ্টেম্বর সালাহুদ্দীনের আদেশে বড় মদজেদের ইমাম ফাতে- 

মিয়া খলীফার পরিবর্তে আব্বাঁসিয়া খলীফার নামে খোতবা পাঠ করািলন। 

মুসল্লীর! (উপাসকেরা) ইহাতে বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সালাহুদ্দীনের ক্ষমতা 
তখন এত দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিবাদের একটা ক্ষীণ শব্বও কাহারও মুখ 
হইতে বাহির হইল না। 

যে ধন্শ-বিপ্রবের ফলে মোদ্লেম জগত দ্বিধা-বিভক্ত হয়, এইরূপে দুই 

শতাব্দী পরে সম্পূর্ণ বিনা বাঁধার তাহার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়। সাঁলাহু্দীন অঙ্গীম 
গৌরবের অধিকারী হইলেন। * খলীফা! আল -মৌস্তাদী আহলাদে আটখানা 

হইয়৷ রাজধানী আলোক-মালায় সঙ্জিত করিলেন। নূরুদ্দীন হুইথানা 
তরবারি ও সোলতান উপাধি পাইলেন। প্রভুর নিকট হইতে সালাহুদ্দীনের 
জন্য শাহী খেলাত ও আব্বাসিয়াদের কুষ্-পতাকা আসিল। তিনি রুগ্ন 

ফাতেমিয়৷ খলীফাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন না করার জন্য নিষেধ করিয় 
দিলেন। তিন দিন পরে ( ১৩ই সেপ্টেম্বর ) থলীফা অল্-আজীজ একুশ 
বৎসর বয়স না হইতেই শাস্তিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কারাকুশ তাহার 
পুত্রকন্তা ও অন্তান্ত আত্মীয়-স্বজনের উপর কড়া নজর রাখিলেন। ফলে 

তাহারা সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না । 

ঈঈ +.,,59815011. 1980 016 8101% ০ 610178 ৪ 9৫119 ৬/1110 115 185669 

০ 110170160 6815৮৮৮0095 881৮ 99, 



৩লাভশাতহচ্জীতেলল আগার 
বর্তমান সময় ধাহারা কায়রো দর্শনে গমন করেন, সালাহুদ্দীনের 

রাজধানীর 'অতি সামান্ত অংশই তাহাদের দৃষ্টি-গোঁচর হইয়া থাকে । তিনটা 
পুরাতন দ্বার, তিনটা ভগ্র-গ্রায় মন্জেদ ও প্রাচীন প্রাটীরের অংশবিশেষ 

ব্যতীত এখন উহার আর কিছুই নাই। বর্তমান কায়রোর সর্বাপেক্ষা 

চিত্তাকর্ষক দৃশ্ঠ-_বহু-সংখাক অত্তাচ্চ চমৎকার বুরুজ-শোভিত, দৃঢ় গ্রাচীর- 
বেষ্টিত নগররক্ষী ছর্গের তখন অস্তিত্ব ছিল না । তৎপরিবর্তে সেখানে মুকা- 

তাম শৈলের একটা চক্রাকার বাহু শোভা পাইত। নীল নদী তখন আরও 

অনেক পূর্ণ দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইত ; ইউরোপীয়দের বাসভূমি ইস্মাঈলিয়া 
পাড়ার অধিকাংশই তখন নদী-গডে নিহিত ছিল। বুলক দ্বীপ তখনও 

জলের উপরে মন্ডতকোত্তলন করে নাট, উত্তরেও কোন 'আব্বাসিয়া উপনগরী 

গড়িয়া উঠে নাই। বর্তমান কালের ন্যায় গৃহ ও রাজপথগ্ডলি তখনও 

প্রাচীন জুবিলা ছার ছাড়াইয়া দক্ষিণে সেণ্ট, নেফিসার উপাসনাগার পর্যাস্ত 
বিস্তুত ছিল। আরও দক্ষিণে অনেকগুলি ক্ষুদ্র পাহাড় পরিপুষ্ট হইত । 

প্রাচীন ফোল্তাত এবং তদপেক্ষাঁও প্রাীনতর বাবিলন নগরীর ধ্বংসাবশেষ 

এই শৈল-শ্রেণীর উপাদান। উপরাংশ বালুকায় ঢাকা পড়িয়া যাওয়ায় 
উহাদের সমৃদ্ধির . স্ৃতিচিহৃগুলি মানব-দৃষ্টির অন্তরালে লুকায়িত হইয়া 
রহিয়াছে । 

মোসলমান আমলে মিসরের রাজধানী কয়েক বার দক্ষিণ হইতে ক্রমশ: 

উত্তর-পূর্ধব দিকে স্থানান্তরিত হয়। ৩৬৪১ থ্ষ্টাব্দে মিসর-বিজেতা আমর 

ফোঁস্তাত বা পট-মগুপ নিশ্খাণ করেন। যেখানে আব্বাসিয়া সেনাপতি 

তাহার শিবির স্থাপন করেন, সেখানে ৭৫০ খষ্টান্দে অল্-আস্কার (তাবু) 

প্রতিঠিত হয়। ইহার আরও উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ৮৬৯ খুষ্টান্দে আহ.মদ 

ইব নে-তুলুন অল্-কাতাইর ( পাড়া-শ্রেণী ) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মিসরে 
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মোসলমানদের সর্বশেষ বাঁজধানী কায়রো ; ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে কায়রোওয়ানের 

ফাতেমিয়া খলীফার সেনাপতি জোহর মিসর বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া প্রভূর 
জন্য ইহা নিম্মাণ করেন। ইহার প্রকৃত নাম অল্-কাহেরা বা বিজয়ী; 
ইতালীয়েরা ইহাকে বিকৃত করিয়া কায়রো বলিত; বর্তমানে সকলেই 
তাহাদের অনুকরণ করিতেছে । ইহা মদীনা বাঁ নগর নামেও অভিহিত 

হইত। ফাতেমিয়াদের কায়রে! ছিল এক সুরক্ষিত বিশাল দুর্গ । পূর্ব ও 
পশ্চিম প্রাসাদের মধ্যবর্তী বিরাট প্রাঙ্গণকে বায়ন্ুল কাস্রায়ন । প্রাসাদছয়ের 

মধ্যস্থল) বল! হইত। ভূগর্ভস্থ পথ দিয়া খলীফার! প্রীসাদান্তরে গণন 

করিতেন। পূর্বব বা বৃহত্তর প্রাসাদটীতে চারি হাজার কক্ষ ছিল। এত 

'আড়ম্বরের মধো বাঁস কর! সালাহুদ্দীনের মনঃপুত না হওয়ায় শুধু যত্বের 
অভাবে এমন চমৎকার সৌধ ছুইটী নষ্ট হইয়া যায়। আল্-আজহার 

মস্জেদ ভিন্ন অল্-কাহেরার এবং ইব নে-তুলুনের ধ্বংস-প্রায় চমৎকার কারু- 

কার্ধা-খচিত মহাড়ম্বর মস্জেদ বাতীত মল্-কাতাইর পূর্ব সমৃদ্ধির আর 

কিছুই এখন অবশিষ্ট নাই। প্রাচীন বাঁবিলন দুর্গ ও আমর মস্জেদ মাত্র 

ফোস্তাতের অন্তিত্বের সাক্ষ্য দানের জন্য কোনরূপে অগ্যাপি দণ্ডায়মান আছে ; 

কালের কুটিল নিষ্পেষণে অল_-আঁস্কার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 
প্রাচ্যের রাঁজন্যবৃন্দ অট্রালিকাদি নিন্মাণে গর্দ্যান্ুভব করিতেন ৷ সালাহু- 

দীনও এই চিরন্তন নীতির অনুসরণ করিলেন. কিন্তু পূর্ববর্তী রাঁজগণের 

সায় রাজধানীকে আরও উত্তরপূর্ব দিকে না সরাইয়া তিনি এক বৃহৎ 
প্রাচীরের সাহাযো প্রাচীন রাজধানী-চতুষ্টয়ের সংযোগ সাধন এবং নূতন 
প্রাসাদ নির্মাণ না করিয়া মুকাতীম শৈল-শ্রেণীর পশ্চিম বাহুর উপরে 

একটী নগর-রক্ষী ছুর্গ নির্মীণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তীহার 

উদ্েত পূর্ণ হয় নাই। প্রলয়ঙ্কর তৃতীয় ক্রুসেডের চাপে তিনি এদিকে বিশেষ 
মনোযোগ দিতে পারেন নাই। তাহার আমলে ছুর্গের একাংশ মাত্র নিক্মিত 
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হয় ; দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার জনৈক ভ্রাতুশ্পত্র বিশ্রুতনাম! খুল্লতাক্তের 

আরবন্ধ কাধ্য সম্পূর্ণ করেন। বাবুল-মোদারাঁদ বা সোপান-ঘারের শিলাঁ- 
লিপি পাঠে জানা যায় যে, ৫৯৮ হিজরীতে ( ১১৮৩-৪ খৃঃ) অল্-আদিলের 

তত্বাবধানে আবদুল্লাহ ইব নে-কারাকুশ কর্তৃক কায়রো দুর্গ নিম্মিত হয়। 

২৮০ ফুট গভীর বীরে ইউসুফ বা ইউস্থফের কূপও এই আবছুল্লার খনিত। 
সালাহুদ্দীনের পুণ্য-স্যৃতি বহন করিয়া ইহা! 'অগ্যাপি বর্তমান আছে। দুর্গের 

অপর যে সকল অট্রালিকাদি তাহার নামে পরিচিত, সেগুলি পরবর্তীকালের 

কীন্তি। প্রস্তাবিত প্রাচীরও সালাহুদ্দীনের জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ হয় নাই। 

তিনি যেটুকু নির্মাণ করেন, তাহার ফলে নগর-রক্ষী দুর্গের সহিত শুধু 
অল.-কাহেরার সংযোগ সাধিত হর; কিন্ত ইহার দরুণ সেপ্ট. নেফিসার 
ভজনালয় হইতে ফাতেমিয়া "নগর" পর্যান্ত সমস্ত শহরতলি বিনষ্ট হইয়া যায়: 
এ স্থানে এত হৃদরগ্রাহী গ্রমোদোদ্যান নিশ্মিত হয় বে, ইব.নে-তুলুনের 

মস্জেদের দ্বারদেশ হইতে জুবিল! দ্বার পরিদুষ্ট হইত। এখনও কায়রোর 
ুর্গ-গ্রাচীর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে ইহাদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 

কাহারও কাহারও অন্মান, বিগত রাজবংশের পক্ষতুক্ত বাক্তিরা পুনরায় 

বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে জাত্মরক্ষার উদ্দেশ্তেই সালাহু- 

দীন কাররে। ছূর্গ নির্মাণ করেন । কিন্তু ইহার আরও গুরুতর কারণ ছিল। 

সিরিয়ার প্রত্োক নগরেই একটা ছুর্গ থাকিত। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা 

গিয়াছে যে, নগর বিজিত হইলেও বহু ক্ষেত্রে দুর্গ অবিজিত রহিয়! গিয়াছে ; 

এমন কি এই আশ্রয়-স্থান হইতে বহিগতি হইয়া নাগরিকেরা অনেক সময় 
শত্রদিগকে বিতাড়িত করিয়া নগর পুনরধিকার করিতেও সমর্থ হইয়াছে । 
কাজেই কায়রোতেও এরূপ একটা ছুর্গ নির্মাণের খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল। 

এমন কি খোদ নূরদ্দীনের বিরুদ্ধেও ইহার দরকার হইতে পারিত। মিসরের 
মদ্জেনসমূহে তীহার নামে খোত্বা পঠিত এবং মুদ্রায় তাহার 'নাম অষ্কিত 
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হইলেও সালাহুদ্দীন প্ররুতপক্ষে শ্বাধীন ছিলেন। নৃরুদ্দীন ইহা বেশ 
জানিতেন ; কিন্ত রমের সোলতান ও ফ্র্যান্কদের সহিত নিয়ত ঘুদ্ধবিগ্রহে 

লিপ্ত থাকায় মিসরের রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা খর্ধের অবসর তাহার হইয়া 
উঠিত না। 

সালাহুদ্দীনও বরাবরই প্রভুর সংশ্রব এড়াইয়া চলিতেন। ফাঁতেমিয়া 

খলীফার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি মণ্ট রিয়নেল দুর্গ আক্রমণ করিলেন । 

সিরিয়া ও মিসরের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া ইহা উভয় রাজোর মধো বাঁণিজা 

ও যাতায়াতের এক ভীষণ বিদ্র ছিল। তন্ন্যই তাঁহার এই যৃদ্ধ-যাত্রা। তিনি 

দুর্গ অবরোধ করিতে না করিতেই সংবাদ 'আঁসিল, নূরুদ্দীন তীহার সহিত 
মিলিত হওয়ার জন্য দেমাশ.ক ত্যাগ করিয়াছেন । ইহা! শুনিয়াই সালাহুদ্দীন 

শিবির ভাঙ্গিয়া দ্রুতপদে মিসরে চলিয়া গেলেন । যাওয়ার সময় সোলতানকে 

লিখিলেন, ফাতেমিয়া বংশের অনুকূলে এক ষড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া সংবাদ 

পাওয়ায় তিনি অকম্মাৎ কায়রো যাইতেছেন। বড়যন্ত্রের কথা সত্য হইলেও 

নূরুদ্দীন এই কৈফিয়তে সন্ষ্ট হইতে পারিলেন না। মিসরের শাসন- 
কর্তীর অবাধ্যতার অবসান ঘটাইবার জন্ত তিনি যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন 

করিলেন । 

এই সংবাদ কায়রো পৌছিলে সালাহুদ্দীন বাকুল হইয়া এক পরামর্শ 
সভা আহ্বান করিলেন $ কিন্ত আসন্ন বিপঙ্ষবার্তী শ্রবণ করিয়াও সেনা- 

পতিরা চুপ করিয়া! রহিলেন। আয়ুব ব্যাপার বুঝিয়া পুত্রকে বলিলেন, 

“তুমি সোলতানকে লিখিয়৷ দাও, “আপনার যুদ্ধোগ্ঠোগের সংবাদ পাইয়া 
অবাক হুইলাম। শাহানশাহ একটামাত্র লোক পাঠাইয়া দিলেই সে এই 
গোলামকে হুজুরের থেদমতে হাজির করিতে পারিবে । এমতাবস্থায় 

রণ-সঙ্জার কি প্রয়োজন ?” এই বলিয়া! তিনি সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। 

সেনাপতির! চলিয়া গেলে তিনি পুত্রকে বলিলেন, “খোদার কসম, নূরুদীন 



সা্পাহুদ্দীনের কায়রো ৩১ 

মিসরের একখানা ইক্ষুর জন্য হাত বাঁড়াইলেও আমি স্বয়ং তীহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ- 

যাত্র! করিব। কিন্তু হিংসুকেরা ইহা জানিতে পারিলে তাহার ফল বিষমর 
হইবে” সালাহদ্দীন পিতার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিলেন। আযুবের 

দূর দৃষ্টি সার্থক হইল; মির অভিযান করিয়। না-হক্ বিপদের সম্মুখীন 
হওয়া অপেক্ষা সালাহুদ্দীনের বশ্ঠতা স্বীকারে সহষ্ট থাকাই নূরুদ্দীন বাঞ্ছনীয় 
মনে করিলেন। 

শীত্বই এই বাধাতার পরীক্ষা! করা হইল। ১১৭৩ খুষ্টাব্ষের মধ্যভাগে 

সালাহুদ্দীন প্রভুর আদেশে মরু সাগরের দক্ষিণস্থ করক দুর্গ অবরোধ করি- 

লেন। সিরিয়ার পথে অবস্থিত বলিয়৷ মোসলমানদের চক্ষে ইহা! কণ্টক 

বলিয়া! বিবেচিত হইত । গভীর পরিখা-বোষ্টিত একটা তুঙ্গ খজু শৈলোপরি 

অবস্থিত থাকার দুর্গটী প্রায় অজেয় হইয়া পড়িয়াছিল। সালাছদ্দীন ইহা 

অবরোধ করিলে নৃরুদ্দীন আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিবেন, পূর্ব 
হইতেই এই বাবস্থা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ সঙ্কল্প টিকিল না। সোল- 
তানের নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ পাইয়াই তিনি তাড়াতাড়ি মিসরে চলিয়া 
গেলেন। নূরুন্দীন পত্র পাইলেন, আয়ুবের অন্ধ ; তীহার মৃত্যুতে মিসরে 

বিদ্রোহ ঘটিতে পারে । সৌভাগাবশতঃ তিনি এই যুক্তি সদ্ভাবেই গ্রহণ 
করিলেন। কিন্তু হায়, সালাহুদ্দীন বখন মিসরে পৌছিলেন, আযৃবের 
পুপ্যাত্বা তখন স্বর্গ-পুরে । সৈম্তগণকে কুচকাওয়াজ শিখাইবার সময 

দৈবাৎ অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে ভূ-পতিত হইয়া তিনি গুরুতররূপে আহত হুন ; 
ভৎফলে ৯ই আগষ্ট তাহার মৃত্যু হয়। পিতৃভক্ত পুত্র চক্ষু-জলে বক্ষ তাসাই- 
লেন। কিন্তু যিনি একবার পৃথিবীর মায়! ত্যাগ করিয়া চলিয়। যান, তিনি কি 

কাহারও অশ্রু দর্শনে ফিরিয়া আসেন? পিতার মৃত্যুতে সালাহুদ্দীন এক জন 

পরম হিতোপদেষ্টা হারাইলেন। তাহার এ ক্ষতির আর পূরণ হয় নাই। 



ক্িশ্থিজস্স 
শোঁক-ছুঃখ সমভাবে মনে থাকিলে সংসার অচল হইয়া! যাইত । বনই 

দিন যায়, বিষাদ-স্বৃতিও ততই ক্ষীণ হইয়া আসে; মানুষও ক্রমে ক্রমে 

পুনরায় কর্তৃব্যে মনোনিবেশ করে । ইহাই গকৃতির রীতি। পিতৃ-শোক 

কমিয়া গেলে সালাহুদ্দীন নান! কারণে রাজ্য-বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। 

তাহার সেনাপতি কারাকুশ ইতঃপূর্ন্েই কাবেশ পধ্যন্ত বাকী ও ত্রিপোলীর 
সমগ্র অংশ দখল করিয়। লন। তাহার বিরাট বাহিনীকে কাধ্যে রত 

রাখিবার এবং লুঠিত দ্রব্য ও পুরস্কারের অর্থে তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিবার 
জগ্ভই এই অভিযান প্রেরিত হয়। কায়রোর ফড়ঘন্ত্রকারী কর্মচারী ও 
বিদ্রোহী কাফ্রীদিগকে বিদুরিত করিবার জন্য ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্দানে 
এক অভিযান প্রেরণ করেন। অবশ ইহাতে তীহার আর একটা গুঢ়তর 
উদ্দেস্ত নিহিত ছিল। নূরুদ্দীন বাহতঃ তাহার প্রতি মিব্র-ভাব দেখাইলেও 
অন্তরে শত্রুতা পোষণ করিতেন । যদি মিসরে টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে 

একান্তই অসম্ভব হইয়া উটে, তবে তিনি সুদান অথবা দক্ষিণ আরবে আশ্রয় 

গ্রহণ করিতে পারিতেন। এত দূরদেশে নূরুদ্দীনের পক্ষে ত্রাহার অনুসরণ 

করার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। দুর্ঘর্ষ তুরাণ শাহ্ কিরূপে মফলতার 

সহিত কাফী দমন করিয়া ইত্রিম নগর দখলে আনিয়া সুদান জয় সম্পূর্ণ 

করেন, তাহা ইতঃপূর্ব্েই বণিত হইয়াছে । কিন্তু ভূটার দেশে প্রচণ্ড মার্ভগু- 
তাপে দগ্ধ হইয়া একটা নিয়ত-বিবাদমান জাতিকে দাঁবাইয়া রাখিয়া 

স্থায়িভাবে বসবাস করা! তুরাণ শাহের ভাল লাগিল না । কিছুদিন অবস্থানের 

পর বহু ক্রীতনাম সহ কারুরো প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ভ্রাতাকে খবর 

দিলেন, সুদান তাহার কাজে লাগিবে না। 

বাকী রহিল য়েমন। বিখ্যাত এঁতিহাসিক-কবি ওমারা তখন কায়রোতে 
বাস করিতেছিলেন। আয়ুব-পরিবারের বিরুদ্ধে সেখানে যে যড়মন্ 



দ্বিশ্বিজয় ৩৩ 

চলিতেছিল, তাহা সাফলামগ্ডিত করিবার উদ্দেশ্তে তুরাণ শাহের স্তাঁ় ছৃত্ধর্ষ 
সেনাপতিকে কারো হইতে অপস্থত করিবার জন্য তিনি পঞ্চমুখে তাহার 

জন্মভূমির প্রশংসা কীর্তন 'আরম্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার মতলব বদ্ 

হইলেও প্রশংসা-বাক্য বহুলাংশে সত্য ছিল; সৌন্দর্ধ্য ও উর্র্ঘরতার জন্য 
প্রাচীনকালে য়েমনকে “সুধী আরব বলা হইত । সালাহুদ্দীনও উহা! সদ্ভাবে 

গ্রহণ করিলেন। একদল নুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া ১১৭9 খুষ্টাব্ের ৫ই ফেব্রু- 

সলারী তুরাঁপ শাহ য়েমন জয়ে বহির্গত হইলেন। মক্কায় উপস্থিত হইলে 
তথাকার এক জন শক্তিশালী আমীর তাহার সহিত যোগদান করিলেন । 

য্নেমন-বাসীরা তাহাকে প্রাণপণে বাধা দান করিল; কিন্তু তুরাণ শাহের 

প্রবল পরাক্রমের বিরুদ্ধে তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। জেবেদ, 

জেনেদ, আদন, সানা প্রভৃতি নগর ও হুর্গ একে একে তীহার দখলে 

আসিল। ফলে আগষ্ট মাসের মধ্যেই যেমন জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল। 

তারেজ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ১১৭৫ খুষ্টাব্দে পর্যাস্ত নব-বিজিত 

রাজ্যের শাঁসন-কার্ধ্য চালাইয়া পর বৎসর তিনি ভ্রাতার নিকট প্রত্যাবর্তন 

করিলেন । যেমন ৫৫ বৎসর পর্যীস্ত আযুব-বংশের শাসনাধীন ছিল। 

কিন্তু নূরুদ্দীনের প্রতিহিংদ! হইতে আত্মরক্ষার জন্ত সালাহুদ্দীনকে কখনও 
এখানে আশ্র্ গ্রহণ করিতে হয় নাই। 

ইতোমধ্যে সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হইতেছিল | 
ওমারা উহার প্রধান উদ্ভোক্তী । বহু মিসরী, স্থদ্রানী--এমন কি কয়েক 

জন তর্ক সৈন্ত ও কর্মচারী পর্যন্ত ইহাতে যোগদনি কবিলেন। অর্থ ও 

রাজ্য লোভে সিসিলী ও জেরুসালেমের রাজারা ষড়যন্ত্কারিগণকে নৌ-বাহিনী 

দিয়। সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । লৌভাঁগ্যবশতঃ জনৈক পুরোহিত 

এই ষড়যন্ত্রের খবর রাখিতেন। তাহার নিকট সংবাদ পাইয়। সালাহুদ্দীন 
এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধানে পুরোহিতের 



৩৪ সোলতান সালাহছপ্ধীন 

বর্ণনা সত্য বলিয়া! প্রমাণিত হওয়ায় এক দিন তিনি অকন্মাৎ বড়যন্ত্রকারী- 

দিগকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। ১১৭৪ খৃষ্টাব্ধের ৬ই এপ্রিল ওমারা ও 

অন্তান্ত নেতা ফাসী-কাষ্ঠে বিলক্ষিত হইলেন। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা উত্তর 

মিসরে নির্বাসিত হইল। 

ষড়যন্ত্রকারীদের শোচনীয় পরিণাম জানিতে পারিয়া পালেস্তাইনের 

্র্যাঙ্কেরা মিসর গমনে বিরত হইল । কিন্তু এই সংবাদ সিসিলী-রাজের 
কানে উঠিল না। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী তীহার ৬০* যুদ্ধজাহাজ ৩০০০০ 

সৈম্ত লইয়া মিসর যাত্রা করিল। ২৮শে জুলাই এই বিরাট নৌ-বহর 
আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরে উপস্থিত হইল । ছূর্গে তখন রক্ষী-সৈন্কের সংখ্যা 
অত্যন্ত অল্প; তাহাদের প্রীণপণ বাধা উপেক্ষী করিয়া খুষ্টানেরা বাতি-ঘরের 

নিকট নামিয়া পড়িল। পরবর্তী ছইদিনে তাহারা আরও সম্মুখে অগ্রসর 

হইয় প্রাচীর-মূলে উপস্থিত হইল। কিন্তু নিকটবর্তী গ্রামগুলি হইতে 
সাহায্যকারী লোক আসিয়া রক্ষী-সৈন্দের সহিত যোগদান করায় খুষ্টানেরা 
শেষে পশ্চাতে হটিয়া গেল। ইহাঁতে উৎসাহিত হইয়া! মোসলমানেরা পরদিন 

ভীম বেগে শক্রপক্ষের উপর আপতিত হইল । নগর-দ্বারে ফিরিয়া আসিয়াই 

তাহারা সংবাদ পাইল, সালাহুদ্দীনের সৈন্যের! নিকটে উপস্থিত। নবীন 

উৎসাহে তাহার! রাত্রিকালেই আবার খৃষ্টান-শিবির আক্রমণ করিয়া বসিল। 

শক্রর৷ তাহাদের প্রবল পরাক্রম সহা করিতে পারিল না। তাহাদের 

কেহ মোসলমানদের হস্তে নিহত হইল, কেহ জলে ডুবিয়া মরিল ; অবশিষ্ট 
সৈল্কেরা জল-যানে উঠিয়! নিশাবসানের পূর্বেই শ্বদেশে পলাইয়া গেল। 

ভাগ্যবান সালাহুদ্দীন শীঘ্রই আরও বৃহত্তর সঙ্কটের হাত হইতে রেহাই 
পাঁইলেন। কণ্ঠম্বীত হুইয়া ১৫ই মে সিরিয়া-রাজ পরলোক গমন করিলেন। 
তাহার মৃত্যুতে সালাহুদ্দীন সম্পূর্ণ নিষৃণ্টক হইলেন। 



লিশ্টিজ্সী জস্ 
“কাহারও পৌষ মাস, কাহারও সর্ধনাশ।, নূরুদ্দীন মরিলেন ; আর 

তাহারই ফলে সালাহুদ্দীন বাগদাদ ও কার্থেজের মধ্যবর্তী বিশাল ভূ-ভাগের 
সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী নরপতিতে পরিণত হইলেন। বিগত সৌলতানের 
পুত্র সালেহ ইম্মাঈলের বয়দ তখন মাত্র এগার বৎসর ; কাজেই তিনি 

অভিভাবকদের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। তাহাদের প্রতিদ্বন্দিতায় জঙ্গীর 

রাজ্য ছারেখারে যাইতে বসিল। এই বংসরের ( ১১৭৪ খুঃ) জুলাই মাসে 

'আমালরিকের মৃত্যু হওয়ায় খৃষ্টান রাজ্যেরও মৃত্যু-ঘণ্ট1 বাজিয়া উঠিল। 

তৎপুত্র বল্ডুইন একে ত বয়সে বালক, তদুপরি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত | ব্রিপোলি- 
সের রেমণ্ড তাহার অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। ঈর্ধ্যাপরায়ণ পরামর্শদাতী- 

দলে পরিবেষ্টিত হইয়া এক জন ক্ষমতাশালী নরপতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা 

করা এই বাঁলক ভূপতি-ছয়ের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। শ্তুধু 
ব্যক্তিগত উচ্চাকাজ্ষীর বশেই সালাহ্দ্দীনের গ্ায় প্রবল প্রতাপশালী রাজার 
পক্ষে প্রতিবেশীদের দৌর্ধল্যের সুযোগে রাজ্যবুদ্ধির চেষ্টা করা নিতান্ত 
স্বাভাবিক । কিন্তু তিনি সঙ্গানে মনোমধ্যে এরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, 

একথা বলিতে গেলে তাহার চরিত্রে অযথা কলঙ্কারোপ করা হইবে। & 

ইম্লাম ও মোসলমানের স্বার্থরক্ষার জন্য সিরিয়ার ব্যাপারে তাহার হস্তক্ষেপ 

নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে তিনি ভূতপুরন্ প্রভুর রাজ্য- 
বিনিময়ে নিজের শক্তিবুদ্ধি করিতে নিশ্চিতই ইতস্তত; করিতেন। জঙ্গী ও 

তাহার সন্তানের কঠোর পরিশ্রমে সুগঠিত রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়! প্রতি 
আমীর-_এমনকি খৃষ্টানদেরও হস্তগত হইতেছে, এই ম্্ান্তিক দৃশ্ত না দেখিলে 
তিনি কিছুতেই সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইতেন না । 

৭০ পি পপ পপ পাপে লস পপা পিসী পি 
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নূরুদ্দীনের মৃতার পর সাম্রাজা মধ্যে অনৈক্য ও অরাজকতা আঁরন্ত 
হইল। বালক-রাজার খুল্পতাত ভ্রাত! ছিতীয় সায়ফুদ্দীন গাজী বিদ্রোহী হইয়। 
এডেসা প্রভৃতি কয়েকটী করদ-রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। বহু প্রধান 

জায়গীরদারও স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন | সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মোস্- 

লেম-সিরিয়া নেতৃহীন হইয়! পড়িল । ফ্রাঙ্কেরা তাহাদের হায় দুরবস্থাপন্ন 

না হইলে জঙ্গীর ছিন্র-বিচ্ছিন্ন সাঁমাজা লইয়া তাহার! যাহা ইচ্ছা তাহাই 

করিতে পারিত। এই ঘোর বিপদে সালাহুদ্দীন বিগত সোলতানের প্রধান 

কন্মমচারীরূপে স্বভাবতঃই বাঁলক-রাজাকে সাহাষা দানে অগ্রসর হইলেন । 

তিনি দূত মারফতে সালেহ কে তাহার অবিচলিত রাঁজভক্তির কথা জ্ঞাপন 

করিয়া খোত্বার নব-প্রভূর মঙ্গল কামনার আদেশ দান করিলেন ; মিসরের 

মুদ্রার নবীন সোলতা'নের নাম ক্ষোদিত করারও ব্যবস্থা হইল। সঙ্গে সঙ্গে 

তিনি সিরিয়ার আমীরদিগকে নেমক-ভারামির জনা ভৎসনা করিয়া এক পত্র 

লিখিলেন | ইহাতে ভীত ভইয়া তাহারা বভ অর্থ দিয় খৃষ্টানদের সহিত 

সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন । ওদিকে মেসোপতেমিয়া-রাজের বিজয়-গতি 

অবাঁধভাবে চলিতে লাগিল ; দেমাশ কের সভাঁসদেরা! তাহা 'পতিরোধের চেষ্টা 
না করিয়া আঁগঈ মাসে বাঁলক-রাজাকে আলেপ্পো পাঠাঈয়া দিলেন। কিন্ত 

ফল বিপরীত হইল। শাসনকর্তা গোমশ তিগিন সালেহ ইসমাঁঈলের অভি- 
ভাবকত্ব গ্রহণ করিয়। 'প্রতিদবন্দী আমীরগণকে পর্ধ দন্ড করিবার জন্ত দেমাশ ক 

আক্রমণে প্রস্থৃত হইলেন । এই তাগ্রতাশিত বিপদে তাহারা গ্রথমে মৌসেল- 

রাজের সাহাযা চাঁভিলেন। তিনি অস্বীকার করায় নিরুপায় হইয়] 

তাহার! সালাহুদ্দীনের শরণাপন্ন হইলেন । প্রভূর স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাকে 

নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইল । 

মাত্র ৭০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী লইয়া সালাহুদ্দীন মরুপথে দেমাশ ক যাত্রা 

করিলেন । নাগরিকেরা তাঁহাকে মহাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিল। ২৮শে 
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নভেগ্বর কেল্লার দ্বার খুলিয়! দিলেন। তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবার 
জন্ধ দলে দলে লোক নগরে জড় হইতে লাগিল। সালাহুদ্দীন মুক্ত হস্তে অর্থ 

বিতরণ করিয়। তাহাদের প্রশংসা লাভ করিলেন । কিন্তু সেখানে অধিক দিন 

বঙগিয়া থাকার উপার ছিল না । তুগ তিগিনের হস্তে দেমাশ কের শাসন-ভার 

মস্ত করিয়া তিনি বিদ্রোহী জনপদ পুনরধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন । 

প্রবল শীত ও তুষার-পাত উপেক্ষা করিরা তাহার সৈন্যেরা ৯ই ডিসেম্বর 

এমেসা নগরে প্রবেশ করিল। কয়েকদিন পরে তিনি হামায় উপস্থিত হই- 
লেন। অতঃপর আঁলেগ্পোর ধুসর দুর্গের সম্মুখে তাহার তীবু পড়িল। কিন্ত 
গোমশ তিগিন কিছুতেই তাহার হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিতে চাহিলেন না । 

কাজেই ৩০শে ডিসেম্বর হর্গ অবরুদ্ধ হইল । সালেহ কাহাকেও বিশ্বাস 

করিতে না পারিয়া নাগরিকদের দয়া ভিক্ষা করিলেন। তাহার মর্শ্পর্শী 

অনুরোধে বিচলিত হইয়! তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে অবরোধকারীদিগকে বাধা- 

দান করিতে লাগিল। 
এদ্দিকে এক নূতন বিপ্দ উপস্থিত হইল । সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ- 

কাল আত্মরক্ষা করা অসম্ভব বুঝিয়া গোমশ তিগিন গুপ্তধাতকদের সর্দার 

শীয়খুস্-সেনানে'র ( পার্ধত্য বৃদ্ধ ) সাহাঘা ভিক্ষা করিলেন। কতকটা 
ধর্মোনদেত্ে হইলেও প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণেই এই ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়ের 

সাঙ্টি | কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণস্থ আন্সারিয়া পর্বতমালার মধ্যবর্তী 
আলামুৎ হুর্গ ইহাদের আড্ডা । গুপ্তহত্যায় ইহারা অতান্ত দক্ষতা অর্জন করে। 
ইহাদের চরেরা “ফেদায়ী” নামে অভিহিত হইত । সমগ্র সিরিয়! ইহাদের ভয়ে 
কম্পবান্ থাকিত। ইহারা ইস্মাঈলিয়া বা "বাতেনী” অর্থাৎ গুপ্ত সম্প্রদায় 
বলিয়াও অভিহিত হইত। সাধারণ লোকেরা ইহাদিগকে “হাশ্ শাশিন' 
বা গাঁজাথোর বলিয়া ডাকিত। নূরুদ্দীন একবার এই ভীষণ-প্রক্কৃতি 
গুপ্ত-ঘাতকর্দিগকে বশীভূত করার চেষ্টা করেন ; কিন্তু একদ! তীহার উপাঁ- 
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ধানের নিকট সাবধান-বাঁণী সহ একথাঁনা বিষাক্ত চুরিকা দেখিতে পিয়া 
তিনি এই অসম্ভব কাঁধয হইতে নিরস্ত হন । ফাতেমিয়া বংশে উদ্ভব বলিয়া 
মিসরের বিগত রাজবংশের পক্ষতৃক্ত বাক্তিদের প্রতি ইহাদের সহানুভূতি ছিল। 

'কাজেই শার়খুস-সেনান সহজেই গোমশ তিগিনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 
সালাহদ্ষীনকে হতাঁ করিবার জনা কয়েকজন ফেদায়ী প্রেরিত হ্ল। 

তাহার! বিনা বাধায় শিবিরে গবেশ করিলেও শেষ পর্যান্ত ধর পড়িল। 

এক দুর্ভাগ্য সালাহুদ্দীনের শিবির মধোই নিহত হইল, অন্থান্য দুর্দ তত আত্ম- 

রক্ষার জন্ত যথাঁসাধা চেষ্টা করিয়া শেষে মৃতু বরণ করিল। 

এইক্ধূপে মরিতে মরিতে বাচিয়া গিয়া সাঁলানদ্দীন আর না-হক্ বিপদরগন্ত 

হইতে চাহিলেন না । কিন্তু ইতোমধো তীহাকে অনানা দিক হইতেও 

বিপদ্-জালে জড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল । মোসেল-রাজ তাহার খুস্লভাত 
ত্রাতার সাহাধ্যার্থ সৈনা সংগ্রহ করিতেছিলেন। ফ্রাঙ্কের! পূর্বেই তাহার 

দেমাশ কে প্রত্যাবর্তন-পথ বন্ধ করিয়! বসিয়াছিল। ওদিকে গোমশ তিগিনের 

অন্গুরোধে কাউণ্ট, রেমণ্ড এমেনা আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। সংবাদ 

পাইয়াই সালাহুনীন আলেপ্পোর অবরোধ উঠাইয়। সেদিকে ছুটিলেন । তিনি 

ওরোণ্টস্ নদীর বিরাট প্রস্তর-সেতুর নিকটবর্তী হইলে ফ্র্যাক্কেরা স্বরাজ্যে 

পলাইয়া গেল। সালাহুদ্দীন নির্ধিববাঁদে নগরে প্রবেশ করিলেন। তীষণ 

অবরোধের পর মার্চের ( ১১৭৫) মধ্যভাগে তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া 

লইলেন। এই মাসের শেষ ভাগে বাঁআলবেক নগরীও তাহার হস্তগত 

হইল । ফলে তিনি আলেপ্পোর থাস দখলীয় জেলাগুলি ভিন্ন সমগ্র সিরিয়া 

রাজ্যের মালিক হইয়! বসিলেন | 

সালাহুদ্দীনের কৃতকাধ্যতায় অবশেষে সায়ফুদ্দীন গাজী সজাগ হইয়া 

উঠিলেন। খুল্লতাত ভ্রাতার কৈশোরের সুযোগে তিনি তাহার রাজ্যাংশ 
গ্রাস করিতে সঙ্কোচ বোধ না! করিলেও জঙ্গীবংশের সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পকীয় 
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লোক আসিয়! তাহাদের পারিবারিক সম্পতিতে ভাগ বসাইবেন, ইহা 

তাহার নিকট নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল | কাজেই তিনি আপাততঃ 

গৃহ-যুদ্ধ স্থগিত রাখিরা এক বিরাট বাহিনী সহ আলেপ্পো যাত্রা করিলেন । 

সালেহ ইদ্মাঈলের সৈনেরা তাহার সহিত যোগদান করিলে সম্মিলিত বাহিনী 

সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাহির হইল। তাহার সৈহ্বসংখ্যা অনেক কম 
বলিয়া তিনি সন্ধির প্রস্তাব উঠাইলেন ; কিন্তু শক্ররা তাহাকে বট বাক্যে মিসরে 

'পত্যাবর্ধন করার জন্য আদেশ পাঠাইল । বাধ্য হইয়া সালাহুদ্দীন কুরুণ-হাঁমা 

বা হামা-শঙ্গে সৈন্থ সংস্তাপন করিলেন । ১১৭৫ খুষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল শক্র- 

পক্ষ জয়লাভ নিশ্চিত ভাবিয়া তীহাকে মাক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল । কিন্তু 

তাহারা গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করা মাত্রই কায়রে! ও দেমাশ কের সুশিক্ষিত, 

প্রবীণ সৈন্যেরা উভয় দিক্ হইতে তাহাদের ঘাড়ে পড়িল। যাহারা ভাগ্য- 

বলে জীবিত রহিল, তাহারা ভীরুর ন্যায় রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। 

সালাহুদ্দীন তাহাদিগকে আলেগ্পো পর্যন্ত তাড়াইয়। লইয়া গেলেন। এবার 
বালক-রাজার পরামর্শাতার! তাহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। 
শর্তীনুসারে প্রত্যেক পক্ষই স্বাধিকৃত জনপদ নিজ দখলে রাখিলেন। ফলে 

সালাহুদ্দীন হামা, এমেসা ও দেমাশ ক প্রদেশের নির্ধিবরোধ প্রত হইলেন ; 
তাহা ছাড়! আলেপ্পোর অদূরবর্তী মার, বাবিণ, কাফারতাব প্রত্ৃতি নগরা- 
বলীও তাহার সাম্রাজ্যতুক্ত হইয়! গেল। 

সা সপে 



ক্ষাপ্্রীনন 2লাঙ্ত্ডান্ম 
এতদিন সালাহুদ্দীন সালেহ ইসমাঈলের অধীনে মিসরের আমীর মাত্র 

ছিলেন ; আলেপ্পোর সন্ধির পর তিনি সর্ঝপ্রথম সোলতান বা রাজ! উপাধি 

গ্রহণ করিয়া নিজকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এখন হইতে খোংবা 

ও মুদ্রায় সালেহ. ইস্মাঈলের নাম রহিত হইল। সিরিয়! ও মিসরের 
যাবতীয় মদ্জেদে ইমামেরা তীহার মঙ্গল কামন| করিয়া খোঁদাতা+লার 

নিকট দোয়া করিলেন ; কায়রো ও আলেকজান্দ্রি়ার টাকশাল হইতে 

তীহার নামে মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। এই তারিখের শ্বর্ণমুদ্র। 

অগ্ভাপি কায়রোর যাছুঘরে সযত্বে রক্ষিত আছে। 

লেনপুল বলেন, “সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে প্রায়ই রাজ-দ্রোভের অভিযোগ 

আনীত হইয়া থাকে; কিন্ত তাহাতে যুক্তির পরিমাণ নিতান্ত অল্প । সিরিয়ার 
নাম-সম্বল রাজা সালাহুদ্দীনের প্রতিদন্্ীদের ক্রীড়নকমাত্র ছিলেন। তিনি 

কখনও তাহাকে রাজতক্তি প্রকাশের সুযোগ দেন নাই। সালাহুদ্দীন 

সিরিয়ার ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিলে উহা! বাঁলক-রাঁজার পরিবর্তে অন্যান্ত 

উচ্চাকাজ্জী আমীরেরই হস্তগত হইত।” অথচ ইস্লামের স্বার্থের খাতিরে 
তখন নিকট-প্রাচ্যের এক্য বজায় রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। সালাহু- 
দীনের কথা! ও কাধ্যে ম্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিশ্বস্ততার সহিত 

প্রতু-পুত্রের সেবা করিতে প্রস্তুত ছিলেন । কিন্তু সালেহ, স্বভাঁবতঃই মনে 
করেন, এরূপ সেবা! প্রভুত্বেরই নামান্তর মাত্র । তজ্ন্থ তিনি তাহার সহিত 

দেখা করিতেও সম্মত হন নাই। মিলনের সর্ধপ্রকার উপায় অবলম্বন 

করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়। নিজকে রাঁজতক্তির দারিত্ব-মুক্ত মনে করা সালা- 
হুদ্দীনের পক্ষে নিতান্ত স্বাভীবিক। এমতাবস্থায় তিনি কেন যে শ্বাধীনতা 
অবলম্বন করিবেন না, তাহার কোনই কারণ নাই। বাঁগ্াদের খলীফা 
তাহাকে “সিরিয়া ও মিসরের সোলতান+ বলিয়া স্বীকার করিয়া! যথারীতি 
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সনন্দ ও অভিষেক-পরিচ্ছেদ পাঠাইয়। দিলেন। ইস্লামের উদ্ধত কর্তার 

অনুমোদন লাভ করায় তাহার রাজোপাধি বৈধ হইয়া গেল। 

হামা-শৃজেই আয়ুব ও জঙ্গী বংশের বিবাদের শেষ হইল না। উভয় 
পক্ষই ভাবী সংগ্রামের জন্য যথাসাধ্য শক্তিবুদ্ধি করিতে লাগিলেন । 

সায়ফুদ্দীন দিয়ার বকর ও জজিরার ক্ষুদ্র রাজ্ঞাগুলি হইতে ৬০০০ সৈন্য সংগ্রহ 

করিয়া বিরায় ইউফ্রেতিজ নদী উত্তীর্ণ হইলেন। শীদ্ই আলেপ্পো! বাহিনী 
আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিল। সালাহুদ্দীনও মিসর হইতে 
সৈশ্ঠ সাহাধা পাইলেন । ১১৭৬ খুষ্টাবধের ১১ই এপ্রিল তিনি ওরোণ্টস্ নদী 

অতিক্রম করিলেন। সে দিন পূর্ণ সুষ্যগ্রহণ ছিল; ধরণী একেবারে 

অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, মধ্যাহ্কেও নক্ষত্রণুলী দৃষ্টিগোচর হয়। হামা 
ছাড়াইয়া অধিক দূর না ঘাইতেই সালাহুদ্দীন এই ছুরলক্ষণের মর্ম বুঝিতে 

পারিলেন। সেখানে তিনি কেবল দৈবান্ুগ্রহে এক ভীষণ বিপদের হাত 

হইতে রক্ষা পাইলেন। তাহার সৈন্যের জেবাবুত, তর্কে ! তর্কের কূপ) 

ঘোড়াগুলিকে জুলপান করাইবার জন্য ছড়াইয়া পড়িল। এমন সময় 
সায়ফুদ্দীন অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে হাতির হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 

আক্রমণ করিলে জয়লাভ নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি- না-হুক্ ইতস্তত: 

করিতে লাগিলেন। ইতাৰসরে সালাহন্দীন সৈন্কদের শৃঙ্খলা বিধান করিয়া 

তেলুদ-সোলতান বা সোলতান শিলোচ্চয়ে যুদ্ধের জন্য প্রগ্তত হইলেন । 

পরদিন (২১শে এপ্রিল) উতয় পক্ষে বুদ্ধ বাধিল। ইব্রিলাধিপতি 
ধিসর-বাহিনীর দক্ষিণাংশ পরাজিত করিয়া উহা্দিগকে তাড়াইয়া লইয়া 
চিলিলেন। এতদর্শনে সোলতন শ্বয়ং তাহার দেহরক্ষীদল সহ শক্রপক্ষের 

উপর আপতিত হুইলেন। তাহার ভীম আক্রমণে বিপক্ষ বাহিনী আত্গ্রন্ত 
হুইয়! চতুষ্গিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আতাবেগের অধিকাংশ কর্ম্চারীই 
নিহত বা বন্দীকৃত হইলেন। তিনি নিজে অতি কষ্টে পলাইয়া প্রাণ 



৪২ মোলতান সালানুদ্দিন 

বাচাইলেন। তাহার অশ্ব, শিবির, রসদ-পত্র ও ধনাগাঁর সমস্তই বিজেতার 

হস্তগত হইল। সালাহদ্দীন নিজকে মহান্ বিজয়ী বলিয়া প্রমাণিত 

করিলেন। বন্দীরা বিনা-শর্তে মুক্তি পাইল। অনেকেই বিবিধ উপহার 
লাভে পরিতুষ্ট হইয়! তাহার জয়-গাঁন করিতে করিতে স্বদেশে প্রস্থান করিল । 

আহত সৈল্তদের সুচিকিৎসার বাবস্থা হইল! লুষ্টিত দ্রবোর কিছুই নিজে 

গ্রহণ না করিয়া সমস্তই তিনি সৈন্তদের মধো ভাঁগ করিয়া দিলেন। ফলে 

তাহারা তাহার আদেশে জান কোর্বানী করার জনা প্রস্থত হইল । 

সৈনাদের উত্তেজন! ত্রাস পাইবার পূর্টেই সালাহুদ্দীন তাহাদিগকে 

সম্মুথে পরিচালিত করিলেন । এক মঞ্জিল (দিনের পথ ) দূরে গিয়া তিনি 

বাজা অধিকার করিলেন। পরদিন মানবিজ তীহার হাতে আসিল। ১৫ই 

মে মিসর-বাহিনী স্ব আাজাজ দুর্গ অবরোধ করিল। ৩৮ দিন পর্ধান্ত এই 
অবরোধ চলিল। ইহাতে আক্রমণকারীদের গুরুতর ক্ষতি হইল; এমন কি 

স্বয়ং সালাহুদ্দীনের জীবন বিনষ্ট হইতে বসিল। ২২শে মে তিনি শিবিরে 

বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সমর এক ওগুঘাতক ছুটিয়৷ আসিয়া তাহার 

মন্ডকে ছুরি বসাইয়া দিল। সৌভাঁগাবশতঃ পাঁগ্ড়ীর নিয়ে লৌহ-টুপি 

থাকায় ছুরিকা তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিরা আসিল। সালাহুদ্দীন 

বিছ্যদ্ধেগে নর-ঘাতিককে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দস্তা সজোরে হাত 

ছাড়াইয়া নিয়া পুনরায় তাহার কণ্ঠে আঘাত করিল। ইহাতে গ্তাহার 
গলবন্ধ কাটিয়া গেল; কিন্ত সালাহুদ্রীনে লৌহবর্্ম আক-বিস্তৃত ছিল 

বলিয়া এই আঘাতও বার্থ হইল। এই ভীষণ ব্যাপাঁর সঙ্ঘটিত হইতে এক 
মুহূর্তও লাগিল না । ইতোমধ্যে প্রহরীরা ছুটিয়া আসিয়া ছুর্ভাগ্য ফেদায়ীকে 

যমালয়ে প্রেরণ করিল। তাহার পতনের পর দ্বিতীয় ঘাঁতক দৌড়িয়া 
আসিয়া সালাহুদ্দীনের কণ্ঠে আঘাত করিল। প্রহরীরা এই ছূ্ব ত্তেরও 

তব-লীলা সাঙ্গ করিয়! দিল। ইহাতেও বিপদ কাঁটিল না ।. আর এক জন 
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আসিয়। তাহাকে আক্রমণের প্রয়াস পাইল; কিন্তু প্রহরীরা তখন সতর্ক 

হইয়! পড়ায় তাহার চেষ্টা সফল হইল না। 
তদস্ত করিয্বা দেখা গেল, দন্যরা সোলতানের দেহরক্ষী দলের মধ্যেই 

ভপ্তি হইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। তন্দণ্ডেই দেহরক্ষী পরি- 
বন্তিত হইল ; আর কোনও গুপ্তঘাতক লুককার়িত মাছে কিনা, তাহারও 

অনুসন্ধীন চলিল । সৌভাগাবশতঃ আর কাহারও খোঁজ মিলিল না। 

সালাহদ্দীনের দৃঢ় নিশ্বাস হইল, গোমশ.তিগিনই এই হীন প্রচেষ্টার 
নায়ক | কিন্থ তাহাকে শিক্ষা দানের পৃর্্নে আজাজ অধিকার প্রয়োজন । 

তজ্জন্ত দ্বিগুণ উত্সানে অবরোধ আরম্ভ হইল: ২১শে জুন হূর্গ তাহার 

হাতে আসিল। সেদিনই তিনি জালেপোর দিকে ধাবিত হইলেন । 

২৫শে জুন তৃতীয় বার স্থৃবিখ্যাত ধূসর দুর্গ হবরদ্ধ হইল। নাগরিকের! 

পূর্বের স্কার দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কিস্থ 'অচিরে নগর- 

মধো খাগ্ঠীভাব উপস্থিত হওয়ায় তাহারা সন্ধি স্থাপনে বাঁধা হইল। কায়ফা 

ও মারিদিনের অর্তক বংশীয় শাহজাদারা পুন্র্দ হইতেই মিসর-রাজের 

সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন। ২৯শে জুন ইহাদের ও সালেহ, ইস্মাঈলের 
সঙ্গে সালাহুদ্দীনের এক সন্ধি হইল । তদনুসারে তিনি সমগ্র বিজিত রাজোর 

মালিক বলিম্বা শ্বীকুত হইলেন । 
সন্ধি-শেষে সালেহ, ইস্মাঈলের এক অল্প-বয়স্কা৷ ভগিনী সালাহুদ্দীনের 

নিকট আসিলেন। তিনি তীহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শী - 

জাদী উত্তর দিলেন, “আজাজ”। মহামতি সোলতান তৎক্ষণাৎ দুর্গটী প্রভু- 

পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন। শাহ.জাদীও বন মূলাবাঁন উপহার পাইলেন । 

সোলতানের কর্মচারীরা তাহাকে আলেপ্পোর সিংহ-ছারে পৌছাইয়া দিয়া 
আসিল । পরাজিত শত্রুর প্রতি সালাহুদ্দীনের এত মহানুভবতা দেখিষা 

লোকে অবাক্ হইয়া! গেল । 



৩ঙগভ-বাক্ক্কেল্ ত্েস্০পে 

ছয় বৎসর পধ্যন্ত সালাহুদ্দীন ও জঙ্গী বংশের মধ্যে শান্তি বিরাজিত 

রহিল। সালেহ ইদ্মাঈল নিঙ্িিদ্রে তাহার পিতৃ-রাজোর অবশিষ্ট অংশ 
ভোগ করিতে লাগিলেন। মোসেলের আতাবেগও কুরুণহাম! ও তেলুস্- 

সোলতানের শোচনীয় পরাজয়ের পুননিমন্ত্রণে সাহসী হইলেন না । ১১৭৫ 

থৃষ্টাবের গ্রীক্মকালে খৃষ্টানদের সঙ্গেও এক সন্ধি হইল। কিন্তু “অবিশ্বাসী” 

দের সহিত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্পূর্ণ নিষ্্য়োজন', ইহাই ছিল সে যুগের 

খৃষ্টান-জগতের অবলম্বিত নীতি ; কাজেই তাহাদের সঙ্গে সন্ধি করার কোনই 

মূল্য ছিল না।ঞ অত্যল্প কাল পরেই তাহারা লিটানী উপত্যকার অধিবাসীদের 
শন্তাগার ও ঘরবাড়ী দগ্ধ করিয়া বিপুল লুষ্ঠিত দ্রব্য ও পগুপাল লইয়া 

ত্বরাজ্যে ফিরিয়া গেল। ততঃ এদিকে মনোবোগ দিতে 

পারিলেন না। যে পধ্যস্ত শারখুম্সসেনান উপযুক্ত শিক্ষা না পান, সে 

পর্য্যন্ত তাহার জীবন কিছুতেই নিরাপদ ছিল না। তজ্জন্য জালেপ্পোর 

দ্বিতীয় সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়া মাত্রই তিনি মিসর বাহিনীকে বিশ্রামার্থ স্বদেশে 

পাঠাইয়া দিয়৷ অবশিষ্ট সৈন্যসহ আন্সারিরা পর্বতমালায় প্রবেশ করিলেন। 

এক মাসেই (আগষ্ট) এই অভিযান সমাপ্ত হইল । গুপ্তঘাতকদের রাজ্যের 

বহু স্থান বিনষ্ট করিয়! তিনি তাহাদের প্রধান দুর্গ মাস্যাফ্ অবরোধ 

করিলেন। কিন্তু এক হ্ুরারোহ গিরি-শৃঙ্গে অবস্থিত ছিল বলিয়া তাহার 

অবরোধ-যন্ত্সমূহ ইহার কোনই ক্ষতি করিতে-পারিল না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার 
কথা স্মরণ করিয়! তিনি এখানে অবস্থানের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন 

করিলেন । কোন নরঘাতক তাহার শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করিলে যাহাতে 
০ এ পাশে শীল পাপা শশাটি সী ৩ পাপী পাত এ লি পাতি ৩ ৩ পাঁপিপাপীিশ্প শী পিতা পপি শিশীাশপীি িশিাশ 
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গুপ্ত-ঘাতকের দোশ ৪৫ 

তাহার পদ-চিহ্ন ধরা পড়ে, তজ্জন্য তিনি চতুষ্পার্থ্বে খড়ি-মাটা ছড়াইয়া 

রাখিলেন। কিন্তু তাহার সমস্ত সাবধানতাই ব্যর্থ হইয়া গেল । পার্কত্য- 

বৃদ্ধ প্রহুরীদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিরাই হউক, কিংবা তাহাদিগকে উৎকোচ 
দানে বশীভূত করিয়াই হউক, রাত্রিকালে সোলতানের শিবিরে আসিয়া 
তাহার শধ্যাপার্থে বিষাক্ত ছ্ুরিকা সহ একখানা পত্র রাখিয়া নিরিবদ্ে প্রস্থান 
করিলেন। “জয় ও সোলতানের জীবন__ দুইই ঘাতক-রাজের হাতে ; 
তাহাকে বশীভূত করার ক্ষমতা সালাহুদ্দীনের নাই।” ইহাই পত্রের সার-মন্ম্। 
পত্রপাঠে ও ছুরিকা দর্শনে নিদ্রোখিত সোলতানের ভাতিক্কের সীম! রহিল না । 
তিনি দেখিলেন, দর্গম পার্বত্য দেশে অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া দুরারো 

শৈল-শৃঙ্গ হস্তগত করা এক গ্রকার অসম্ভব | তছপরি ষে প্রত্যক্ষ 'শরতান 
শত শত প্রহরী বেষ্টিত শিবিরে প্রদেশ করিয়া নিরাপদে প্রস্থান করিতে 
পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। বৃদ্ধকে দমন করা যখন অসম্ভব, 
তখন তাহাকে বন্ধু-শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিলেও রাজনীতির দিক্ দিয়া 
কম লাভ নহে। তজ্জন্য তিনি সন্ধির কথাবাস্তী স্থির করার জন্য শায়খুস- 
সেনানের নিকট দূত পাঠাইলেন। কিন্তু অবরোধ ত্যাগ না করা পধ্যন্ত 

বুদ্ধ শান্তির প্রস্তাব বিবেচনা করিতে রাজী হইলেন না। বাধ্য 

হইয়াই সালাহুদ্দীনকে অবরোধ উঠাইয়া স্বদেশ যাত্রা করিতে হইল। 

তিনি ইব নে-মুক্কিদের সেতুর নিকট উপস্থিত হইলে শারখুস্-সেনান ভবিষ্যতে 

তাহার কোন ক্ষতি করিবেন না বলিয়া এক অঙ্গীকার-পত্র পাঠাইয়া 

দিলেন। মিসরের শিয্ার! পার্কতত্য বৃদ্ধের সাহায্যে তখনও ফাতেমিয়া প্রত 
পুন: প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্র দেখিতেছিল, ইহার ফলে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল ২ 
জুসেডারেরাও তাহাদের এক গুপ্ত অস্্র হইতে চির-তরে বঞ্চিত হইল। বুদ্ধ 
বাস্তবিকই তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন; অতঃপর আর কখনও ফেদদায়ীরা 
সালাহদ্দীনের প্রাণ নাশের চেষ্টা করে নাই। এদিক দিয়া ক্রুসেডারদের 



9৩ সোলতান সালাহুদ্দীন 

অপেক্ষা ঘাতক-রাজই অধিক প্রশংসা লাভের অধিকারী । 

গুপ্ত-ঘাতকদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া সালাহুদ্দীন ২৫শে আগষ্ট দেমাশ কে 

ফিরিয়া 'আদিলেন। তুরাণ শীহ.কে সিরিরার শাসনকন্তা নিধুক্ত করিরা 
২২শে সেপ্টেম্বর তিনি ছুই বৎসরের অনুপস্থিতির পর কায়রোতে প্রত্যাবর্তন 

করিলেন। এবার তিনি তীহার বাঞ্ছিত দুর্গ নিন্মীণের অবসর পাইলেন । 

কায়রোর বাহিরে গিজার বিরাট বাধ তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীন্তি। ইহা সাত 

মাইল দীর্ঘ ও চল্লিশটা খিলানের উপর স্থাপিত। মুর জাতির আক্রমণে 
বাঁধা, দানের জন্য ১১৮৩-৪ খৃষ্টাব্দে ইহ! নিশ্সিত হয়; কিন্ত তাহারা 
কখনও মিসর আক্রমণ করে নাই। 



সশাতেশভ্ডাইইষ্ন অক্ভিষ্যাষ্ষ 
রাজধানীর দৃঢ়তা সাধন, শাঁসন-সৌকর্যোর ব্যবস্থা ও তরবারি-নিম্ীতা- 

দের দোকানের ন্যায় কলেজ স্থাপনে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়! সালাহুদ্দীন পূর্ণ 

এক বৎসর কলি কায়রোতে অবস্থান করিলেন। কিন্তু খৃষ্টানেরা তীহাকে 
দীর্ঘকাল শান্তিতে থাকিতে দিল না। তাহারা দেমাশ ক প্রদেশ নুষ্ঠন 
করার তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ১১৭৭ খৃষ্টাবের নভেম্বরে তাহাদের বিরুদ্ধে বৃদধ- 

যাত্র! করিতে হইল। খুষ্টানেরা তখন আলেপ্লো-রাজের অধিকারতুক্ত 

হারিম অবরোধে ব্যাপৃত। এই স্ুষোগে সালানুদ্দীন ২৬০** সৈন্য লইয়া 

আস্কালনের দিকে অগ্রসর হইলেন । রমলা ও লিগা তীঠার হস্তে লুঠিত 

হইল ; লুণ্ঠন করিতে করিতে সারােনেরা বিক্ষিপ্রভাবে এমন কি 
জেকুসালেমের দার পর্যান্ত পৌঁছিল। 

এদিকে রাজা বল্ডুঈন আঙ্গালনে গ্রাবেশ করিলেন ১ মচিরে গাজার 
টেম্পলার নাইটেরা আাসির। তাহার সহিত মিলিত হইলেন | গর্বিবত সারা- 

সেনের! এই সম্মিলনে বাধা দেওয়া আঁদৌ ভাবশ্ুক মনে করিল না। শত্রুরা 
যাহাতে তাহাদিগকে মআকশ্মিক আক্রমণে বিপদগ্রস্ত করিতে না পারে, তজ্জ্ 

তাহারা কোন সতর্কত! মবলম্বনেও মনোযোগী হইল না। শীঘ্রই তাহা- 

দিগকে এই অসাবধানতার অবশ্যন্তাবী পরিণাম ভোগ করিতে হইল । ২৫শে 

নভেম্বর ; সাঁরাসেন বাহিনীব অধিকাঁশই চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ; এমন সময় 

খৃষ্টানেরা রমলার নিকটস্থ তেল-জেজারে সহসা তাহাদের উপর আপতিত 

হইল। তাহার! একিত হওয়ার পৃর্োই শত্রু সৈম্তেরা তাহাদিগকে কর- 
বালাঘাতে খণ্ু-বিখণ্ড করিতে লাগিল। সালাহুদ্দীন সৈম্তগণকে শ্রেণীবদ্ধ 
করার প্ররাস পাইলেন? কিন্ত তীহার দেহরক্ষীরাই ভূপতিত হইতেছে 

দেখি তিনি এক দ্রুতগামী উটে উঠিয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন । আহত 
সৈম্ঠেরা বিনা চিকিৎসায় সেখানে পড্ডিয়া রহিল । যাহারা জীবিত রহিল, 
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তাহারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়। রাখিয়া রজনীর অন্ধকারে আত্ম-গোঁপন করিয়। 

বন্ৃক্টে মিসরে উপস্থিত হইল । যে সকল সৈস্ত তেলছেজারে অনুপস্থিত 
ছিল শীত, ছুভিক্ষ ও বারিপাতের প্রকোপে তাহাদেরও মতি অল্পই সভীব 

দেশে ফিরিতে পারিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সালাহদ্দীনকে কখনও এত বিপন্ন 
হইতে হয় নাই। 

এক দল চমৎকার সৈন্য বিনষ্ট হইলেও সালাহুদ্দীন নিরুৎসাহ হইবার পাত্র 
ছিলেন না । তিনি নবীন উদ্যমে পুনরায় নৃতন সৈন্চ সংগ্রহে মনোনিবেশ 
করিলেন । মাত্র তিন মাসের মধ্যেই সমস্থ প্রয়োজনীয় সৈন্ভ ও রসদাদি 

সংগৃহীত হইয়া গেল। ১১৭৮ খৃষ্টাব্ধের বসম্তকালে এমেসা নগরীর প্রাচীর- 

নিয়ে সালাহুদ্দীনের তীবু গড়িল। উভয় পক্ষে কয়েকটা খণ্ড-ুদ্ধ সঙ্ঘটিত 
হইল। হামার সৈন্মেরা এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া! বহু লুষ্টিত দ্রব্য, খণ্ডিত 
মন্তক ও বন্দী লইয়া সালাহুদ্দীনের নিকট বিয়া আমিল। মোস্লেম 
জনপদ লুণ্ঠন ও উত্মন্ন করার অপরাধে বন্দীরা ফাসী-কাষ্টে বিলম্বিত হইল। 
শীতকাল দেমাশ.কে কাটাইয়া! বসন্তকালে সালাহুদ্দীন বল্ডুইনের বিগত চাতুরীর 

প্রতিশোধ গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। 
এদিকে জেরুসালেম-রাজ রমলার বিজয়ের সুবোগ গ্রহণে বিরত হন নাই। 

জন নদীর এক স্থান হাটিয়া পার হওয়া যাইত? তিনি সেখানে একটা ভুর্ণ 
নির্মাণ করিলেন । উহার নাম হইল “দ্রঃখ-দুর্স,। ইহার ফলে নদী-পথ 

সুরক্ষিত হইল, “দেমাশ কের শস্যাগার+ বেনিগাস প্রান্তরে গমন-পথও বন্ধ 
হুইয়৷ গেল। সারানেনদের ক্ষতির কথা ভাবিয়া সালাহপখিন রাজাকে এই 
সঙ্ল্প ত্যাগে সম্মত করাইবার জন্য প্রথমে ৬০০০০ শেষে ১০০০০ স্বর্ণযুদ্া 
দিতে চাহিলেন। কিন্তু বল্ডুইন কিছুতেই এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন 
না। তখন সালাহদ্দীন “হুংখ-হূ্গ” ভূমিসাৎ করার জন্ত কসম করিলেন। 
ইতোমধ্যে তাহার ত্রাতুণ্ুত্র ফের্রোথ শাহ্ স্বল্পমাত্র অনুচর সহ বেল্ফোর্টের 
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নিকটস্থ একটা সরু পার্ধতা পথে বল্ডুইনকে ধৃত করিয়া ফেলিলেন 

( এপ্রিল, ১১৭৯) । কিস্ধ তোরণের নির্তীক হাম্ষফে, নিজের প্রাণ বিনিময়ে 

সে যাত্রা যুবক-রাজার প্রাণ রক্ষা করিলেন । 

এই সুযোগের অনুসরণ করিয়া সালাছুদ্ীন জুন মাসে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে 

ধাবিত হইলেন । সারাসেনেরা সিদনের দিকে লুটপাট আরন্ত করিয়াছে 
শুনিয়৷ বল্ডুইনও স্ভ-প্রাপ্ত অপমান ঘুচাইবার করন সেদিকে ছুটিলেন। 

মেসাফা গ্রামের নিকটে একটী গিরি-শঙ্গে উঠিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, 

মাঞ্জিয়ানের ময়দানে সালাহুদ্দীনের বিস্তু ত শিবির-রাি শোতা পাইতেছে। 
শত্রু পক্ষকে অকম্মাৎ আক্রমণের জন্ত তাহার ভারি লোভ হইল । অতাধিক 

ক্রুত ধাবনের ফলে পদাতিকেরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, মশ্বারোহীরাও ভিন 

ভিন্ন দলে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । এই বিশৃঙ্খল! সত্তেও তাঁগা প্রথমে 

খৃষ্টানদের প্রতিই 'প্রস্নতা দেখাইল ৷ তাহাদের প্রবল আক্রমণে মোস্লেম 

বাহিনীর একাংশ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধা হইল । কিন্তু গুডো তীভার টেম্পলার 

নাইটদিগকে লইয়া বহুদুর পর্যান্ত পলাতকদের পশ্চান্ধাবন করায় বিক্ষিপ্ত 
খৃষ্টানেরা আরও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। অনেকেই বুদ্ধ জর হইয়াছে মনে 

করিয়! নিহত সৈন্দের দ্রব্যানি লুষ্ঠনে বাপুত হইল । এই. সুযোগে সালাছুদ্দীন 
তাহার পলায়নোগ্ভত টসন্তগণকে একত্র করিয়া ভীম বেগে শত্রু পক্ষের 
উপর আপতিত হইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাহারা একক 

হইবার অবসর পাইল না। অধিকাংশ খৃষ্টান নিহত বা বন্দীরুত হইল ; অবশি 

সৈন্তেরা লিটানী নদী অতিক্রম করিয়া বেলফোর্ট ছর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল । 

কেহ কেহ এত তীতিগ্রন্ত হইল যে, সিদনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কোথাও 

বিশ্রাম করিতে সাহসী হইল না। এই যুদ্ধে টেম্পলার ও হম্পিটালার সম্প্রদায়ের 

অধাক্ষ, ত্রিপোলিসের রেমণ্ড, ইবেলিনের বেলিয়ান, রমলার বল্ডুইন, 
তাইবেরিয়াসের হাগ প্রভৃতি সত্তর জন বিখ্যাত নাইট সালাহুদ্দীনের হস্তে 
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বন্দী হইলেন। বল্ডুইন দেড় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নিক্ষয় ও ১০০০ সাঁরাসেন 
বন্দীকে মুক্তি দান করিয়| কারামুক্ত হইলেন। কিন্তু ওডো এক জন মাত্র 

আমীরের বিনিময়েও মুক্তিলাভ করিতে অস্বীকার করিয়া! কারাগার হইতে 

সোজা “দোজথে চলিয়া গেলেন |, 

এবার বল্ডুইনের মূর্খতার ফল ছুঃখ-ছুর্গে গমন-পথ পরিদ্ত হইল। 
অগ্রগামী সৈন্যের অধঃখননকারীদের জন্ক যথেষ্ট পরিমাণ দ্রাক্ষা-কাণ্ড সংগ্রহ 

করা মাত্রই সালাহুদ্দীন আক্রমণ আরস্ভ করিলেন। প্রথমে একটী লোক 

ছিন্ন কামিজে দেহ আবুত করিয়া এক লম্ফে দুর্গের বহিরঙ্গে উঠিয়া শত্র 

পক্ষকে ব্যস্ত রাখিবার প্রয়াস পাইল । অন্থান্ত সৈম্ত শীঘ্রই তাহার দৃষ্টান্তের 
অনুসরণ করিল। অবিলম্বে বহিতুর্গ মোসলমানদের অধিকারে আসিল । 

কিন্তু রক্ষী-সৈন্তের৷ সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় মূল ছূর্গ-প্রাচটীর রক্ষা করিতে 

লাগিল। পরদিন প্রত্যুষে স'রাসেনেরা প্রাচীরের নীচে খাত কাটিয়া! কা 

নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। কিন্তু প্রাচীরের বেধ সাড়ে 

তের হাত ছিল; কাজেই ছুই দিন অবিরত অগ্নি জলা সত্বেও উহার পতনের 

লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সমস্তই পণুশ্রম হইয়াছে দেখিয়া সালাহুদ্দীন 

পানি ঢালিয়া আগুন নিভাইয়া দিলেন । অধঃখননকারীর! আবার মাসিল। 

থাত গভীরতর ও প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া! কাণ্ঠস্তরপে পুনরায় অগ্নি প্রদত্ত হইল। 

এবার (৩০শে আগষ্ট) দুর্গ-প্রাকার মহাশবে ভাঙ্গিয়! পড়িল। সারাসেনের৷ ভগ্ন- 

স্থান দিয়া ভিতরে ঢুকিয়! ৭০* রক্ষী সৈল্ুকে বন্দী ও মোসলমান বন্দীদিগকে 

মুক্তিদান করিল । অধিকাংশ ফ্র্যাঙ্ক নিহত ও ছুর্গ-মধ্যস্থ কৃপে নিক্ষিপ্ত হইল। 
ছর্গটী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া তবে সালাহুদ্দীন স্থান ত্যাগ করিলেন। 

অবশেষে জেরুসালেম-রাজ তীহার প্রিয় ছুর্গের অবরোধ উঠাইতে 

আপিয়। অনল-রুষ্ণপ্রস্তর-স্তপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। 

ক্ুসেডারেরা সালাহুদ্দীনের সহিত সে বৎসর আর বল পরীক্ষায় 
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প্রবৃত্ত হইল না। বিগত শরৎ কালে তাহার সঞ্তরটী বুদ্ধ-জাহাজ 
সমুদ্র-তট লুগঠন করিয়৷ সহস্র খৃষ্টান বন্দী লইয়া ফিরিয়। আসে । ইহাতে 
উৎসাহিত হইয়া তিনি অবসর কাল এক শক্তিশালী নৌ-বহর গঠনে 

নিয়োজিত করিলেন । ১১৮০ খুষ্টান্দের শরংকালে তীঙ্ার স্থল-বাহিনী 

সফেদের নিকটে আসিয়া নৌ-বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। পুনঃ 
পুনঃ শিক্ষা পাইয়া বল্ডুইন সাবধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। সালাহুদ্দীনের 

সন্মিলিত বাহিনার সম্মুখীন হওয়! তাহার নিকট নিরাপদ বলিয়া মনে 

হষ্টল না । কাজেই শাস্তি স্থাপনের জন্য মোস্লেম শিবিরে দূত ছুটিল। 
অনাবৃষ্টি ও শম্তাভাবের দরুণ সোলতানের সৈন্ুদের রসদাদি সংগ্রহ করা 
কঠিন হইয়া! উঠিয়াছিল | তজ্জন্ত তিনি ইহাতে অসম্মত হইলেন না । জলে-স্থুলে 

ঢুই বৎসর কাল যুদ্ধে বিরত থাকিতে স্বীকার করিয়া উভয় পক্ষ গ্রীন্মকালে 
এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন । ফ্াঙ্কদের পক্ষে এই সন্ধি হীনতাজনক ; 

কোন সুবিধা না পাইয়া তাহারা সমান শর্ধে পৃর্স্বে কথনও কোন সোলেহ- 

নামায় দস্তথৎ করে নাই। বল্ডুইনের সহিত রেমণ্ডের তখন সপ্তাব ছিল 

না! কাজেই তিনি তার-স্বরে এই সন্ধির প্রতিবাদ করিলেন । কিন্তু মে 

মাসে সালাহুদ্দীনের অশ্বারোহী সৈন্েরা ত্রিপোলিসে ও তাহার নৌ-বহর 
টর্টোসার অদূরে উপস্থিত হইলে রেমণ্ডের কাগু-জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। 

কিছুদিনের জন্ত ধর্ম-যুদ্ধ বন্ধ হইল । 

অন্ান্ত যে সকল শক্তি নিকট-প্রাচ্যে রাক্গত্ব করিতেছিলেন, 

তাহাদিগকেও শীঘ্রই শাস্তির পক্ষপাতী হইতে হইল। একটী গারিকা-বালিকা 

এই স্থদূর-ব্যাপ্ত শান্তির উপস্থিত কারণ। কায়ফার শাহজাদা নূরন্দীন 

কুনিয়! বা রমের সেলজুক সোলতান খিলিজ আর্সলানের কন্ঠার পাণি 

গীড়ন করেন । কিন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি স্বীয় মহিষীর সহিত সদ্ধযবহার 

করিতেন না । এক অজ্ঞাতকুলশীলা গায়িকা-বালিকা তীহার প্রেমপাত্রী 
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হইয়া! ঈাড়াইল । উপেক্ষিত রাণী পিতার নিকট নালিশ করিলেন । ফলে 

শ্বশুর জামাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে চললেন । আলেপ্পোর সন্ধি অস্থসারে 

সালাহদ্দীন নূরুদ্দীনের সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। তদুপরি উত্তর 

সীমান্তের রা'বান হুর্গ লইয়া কৃনিয়ার সোলতানের সহিত তাহার নিজেরও 

বিবাদ ছিল। কাজেই এক মহাযুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইল । মীমাংসার 

প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়! সালাহুদ্দীন উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। রা*বানে 

উপস্থিত হইলে সেলচক দূত হার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাদের প্রকৃত 

কারণ বুঝাইযবা! দিলেন। ব্যাপার বুঝিরা সালাহুদ্দীন তীহার প্রেমাসক্ত 
মিত্রকে মহিষীর সহিত সদ্যবহার না করার কারণ দর্শাইবার জন্ 

তাড়না করিলেন । নূরুদ্দীন বিশেষ উচ্চ-বাচ্য না করিয়া! গায়িকা-বালিকাকে 

রাজপুরী হইতে তাড়াইয়া দিলেন । এইরূপে আপোষে বিবাদ মিটিয়া গেলে 
সালাহুদ্দীন সিলিসিয়। বা লেসার আন্মেনিায় প্রবেশ করিয়া আল্-মাসিসা 
পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন । তুর্ক মেষ-পালকদের সহিত সদ্ববহার করিতে রাজ 

রূপেনকে বাধা করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেগ্ত । আল-মেনাকির ভূর 
বিধ্বস্ত হইলে তিনি বাধ্য হইয়া সোলতানের বশ্থাতা স্বীকার করিলেন । 

এইরূপে সালাহদ্দীনের ক্ষমতা এসিয়। মাইনর পর্যান্ত বিস্তৃত হইল। 

ইউফ্রেতিজ হইতে ত্রিপোলী পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে তিনি এখন সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি 

বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । এরূপ উচ্চপদ পাইলে লোতের বশীভূত হওয়া নিতান্ত 

স্বাভাবিক । কিন্তু সালাহুদ্দীন এক অতি মহছুদ্দেশ্যে হ্বীয় ক্ষমতা ব্যবহার 

করিলেন। তীহার সভাপতিত্বে ১১৮০ খুষ্টাব্দের ২সর! অক্টোবর সেঞ্জা নদী- 

তটে এক চিরম্রণীয় জাতীয় মহাসভ| বসিল। এখানে মোসেল, জিরা, ইব্রিল, 

কাঁয়ফা ও মারিদিনের শাহ্ জাদাগণ- এবং কুনিয়ার সোলতান ও আর্েনিয়ার 

রাঁজা সাঁলান্দ্দীনের সহিত এক পবিত্র সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ছুই বৎসর 

কাল শান্তিতে থাকতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 
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মহাশান্তি স্থাপিত হইলে সালাহুদ্দীনের পক্ষে মিসর প্রত্যাবর্তনে আর 

কোন বাধা রহিল না। ফের্রোথ শাহের হাতে সিরিয়ার শাসন-ভার 

্স্ত করিয়া ১১৮১ খ্ৃষ্টাব্দের গ্রথমভাগে তিনি কায়রোতে ফিরিয়।৷ আসিলেন । 

যে বছরটা চলিয়৷ গেল তাহাতে বহু রাজমুকুট হস্তান্তরিত হইল। লুই লি 
জিউনের মৃত্যু হওয়ায় ফিলিপ অগস্থাস ফ্রান্সের রাজা হইলেন ; লিউসিয়াস 
পোপ আলেকজাগ্ডারের গদীতে বসিলেন ; দ্বিতীয় আলেন্সিয়াস ম্যানুয়েল 

কমেনাসের স্থলে কনষ্টার্টনোপলের সম্রাট হইলেন। এসিয়ার শাহী 

মহলেও বিপুল পরিবর্তন ঘটিল। আল্-মোস্তাদি বেহেশতে গমন করায় 

অন্-নাসির বাগদাদের খলীফা হইলেন; সায়ফুদ্দীন গাজীর মৃত্যু হওয়ায় তাহার 

ভ্রাতা আযজ্দ্দীন মোসেলের সিংহাসন পাইলেন। ১১৮১ খৃষ্টাব্বের ৪ঠা 

ডিসেম্বর সাজ্ঘাতিক উদর-বেদনায় সালেহ ইদ্মাঈলেরও নির্দোষ জীবনের 

পরিসমাপ্তি ঘটিল। 

মোসেলের 'আতাবেগ ব্যতীত সালাহুদ্দীনের হাত হইতে রাজ্য রক্ষা] 

করিবার মত শক্তিশালী শাহ.জাদ] জঙ্গীবংশে তখন আর কেহই ছিলেন না । 

তজ্জনু সালেহ, স্বীয় প্রধান কর্মচারীবর্গকে তীহার বগ্ততা স্বীকারের জন্তু 

প্রতি্তাবন্ধ করাইয়া গেলেন। তদনুসারে আয়জুদ্দীন খুল্লতাত ত্রাতার মৃত্যুর 

পরেই দ্রুতপদে আলেপ্পো অধিকারে ধাবিত হইলেন। বিগত রান্বার 
অম্ুচরের! তাহাকে আনন্দে বরণ করিয়া লইল। সিরিম্বার অন্তান্ত নগরও 

উহার অধীনতা স্বীকারে ইচ্ছুক হইল; হামা প্রকান্তেই সহানুভূতি জ্ঞাপন 
করিল। কিন্তু আতাবেগ সদ্ধি-ভঙ্গ করিলেন না। অবন্ত ইহাতে ভম্বেরও 

প্রভাব ছিল। এমন কি আলেপ্পো অধিকারই তীহার উদ্ভমের পক্ষে অতিরিক্ত 

হইয়া পড়িয়াছিল। যুগপৎ দুইটী রাজধানী রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা, 
সে সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায় তিনি তাহার ভ্রাতা সিপ্লারাধিপতি ইমাহদ্দীনের 
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সহিত নগর বিনিময়ে সম্মত হলেন । দন্ুসারে ১১৮২ থরষ্টাকের ১৯শে মে 

ইমাছুদ্দীন আলেপ্পো প্রবেশ করিলেন । 

এই সকল পরিবর্তনে সালাহুদ্দীন কোনই বাধা দিলেন না । জীবনে 

তিনি কখনও কোন সন্ধি ভঙ্গ করেন নাই, এবারও করিলেন না। সিরিয়ার 

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলেও তিনি উত্তর সীমান্তের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিলেন । সালেহ ইস্মাঈলের মৃত্যুর পর আলেপ্পো দখলে আনা তাহার ইচ্ছা 
ছিল ; এক্ষণে উহ। ইমাছুদ্দীনের ন্যায় উচ্চাকাঙ্ষী শাহ জাদার হস্তগত হওয়ায় 

তাহার মতলব সিদ্ধির পথে এক অন্ষ্টপূর্বব বাধা উপস্থিত হইল । কিন্তু সন্ধি 

শেঝ না হওয়া পর্যন্ত প্রতীকারের কোনই উপায় ছিল না। বাধ্য হইয়া 

তাহাকে ১১৮২ খুষ্টা্ের ই সেপ্টেম্বর পধান্ত চুপ করিয়া থাকিতে হইল। 
অবশ্ত আর কেহই যখন সন্ধি রক্ষী করেন নাই, তখন সন্ধি-ভঙ্গ 

করিলেও সালাহুদ্দীনকে দোষ দেওয়া যাইতে পারিত না। ফ্কাঙ্কের। আবার 

প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করিয়াছিল। চেটিলনের রেজিনাল্ড দীর্ঘকাল পরে কারামুক্ত 
হইয়৷ প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় উদ্ভাবনে নিরত হইলেন । তোরণের তৃতীয় 

হাম্ফে র কন্তা ও করকের উত্তরাধিকারিণী ষ্টেফেনিয়ার সহিত বিবাহের ফলে 

মরু-সাগর তটস্থ হুর্গগুলি তাহার দখলে জাসিল। ক্ষমতা হাতে পাইয়াই 
তিনি কাগুজ্ঞানহীনের স্া় উহার অপবাবহার আরম্ভ করিলেন । সন্ধির 

সময় অতীত না হইতেই তিনি না-হক্ একদল শান্তশিষ্ট মোসলমান বণিককে 

বন্দী করিয়। ফেলিলেন | সালাহুদ্দীন এই মন্ায় জুলুম বরদাশত. করিতে 

পারিলেন না। দমিয়েতার নিকট দিয়া গমন-কালে ১৫০ তীরথধাত্রীপূর্ণ 
একখানা খুষ্টান জাহাজ জলমগ্র হইল । সালাহুদ্দীন তাহাদিগকে ধরিয়া নিয়! 

জামীন-রূপে মাটক করিয়া রাখিলেন। 

অবশেষে সন্ধি-নির্দিষ্ট সময় শেষ হইয়! গেল। ১১ই মে সালাহু্গীন 
কাররো তাগ করিলেন। প্রধান কর্মচারী ও সভাসদের!। তাহাকে বিদায় 

দানের জন্ত আবিসিনিয়। হুদের তীরে সমবেত হইলেন । চারণেরা তীহাঈ. 
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প্রশংসা কীর্তন করিয়া কবিতা ও লেখকেরা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সহস| 

একটী অসঙ্গত সুর সমস্ত মাধুর্যা মা্টা করিয়া দিল : প্রাগীন আরব কবির 

'অন্ুকরণে কে ষেন গাহিয়া উঠিল : 

ভূপ্জিয়া কুম্থম-বাস নাও নজাদের, 

এই রাত পরে উহা দেখিনে না ফের !, 

এই বিরোধী শুর সালাহুদ্দীনের জদয়ে বড় বাজিল। তিনি ইহাকে 

ভারি ছুলক্ষণ বলিয়। মনে করিলেন ; তাহার হদরে যেন এক বিরাট বোঝা 

রহিয়া গেল। এই শ্রোকের মন্তনিহিত ইক্ষিত বার্থ হর নাই : সালাহুদদীন 

আর কখনও কায়রো দেখিতে পান নাই । 

খৃষ্টানের! তাকে বাধা দানের জন্ত সীমান্তে সমবেত হইয়াছে শুনিয়া 

সালাহুদ্দীন মরুপথে সিনাই উপতাকা দিয়া আয্পলা বন্দরে উপস্থিত হইলেন । 

সেখান হইতে তিনি সির পর্বতের পাদদেশস্থ প্রস্তরময় প্রান্তর অতিক্রম 

করিয়া উত্তর দিকে ফিরিলেন। মণ্ট রিয়েলের চতৃষ্পার্বস্থ জনপদ বিন! 

বাধায় তাহার হস্তে লু্টিত হইল। খঙ্ীনেরা তখন করকে শিবির সপ্রিবেশ 
করিয়া অবস্থান করিতেছিল। তীহার গতিবিধির প্রতি লক্ষা রাখিলেএ 

তাহারা তাহাকে বাধা দানের ভন্গ এক অন্ুলীও নড়িল ন।। তাহাদের 

জড়তায় সালাহু্দীন লাভবান হইলেন । তিনি মোয়াবের "থে জুন মাসের 
মধাভাগে দেমাশ কে উপস্থিত হইয়া! দেখিতে পাইলেন, দক্ষিণাঞ্চলে বলডুইনের 

অন্থুপস্থিতির শ্বুযোগে ফের. রোখ শাহ. জর্ডন নদী মতিক্রম করিয়া গ্যালিলী 

উৎসন্ন, দেবুরিয়া লুণ্ঠন, এমন কি খৃষ্টানদের অতি প্ররোজনীয় গিরি-ছর্গ 

হাবেশ জেলদেক অধিকার করিয়ন! ২০০০ গোঁমহিষাদি পশু ও ১০০০ বন্দী 

লইয়! ফিরিয়া আসিয়াছেন। 

ভ্রাতুশ্পুত্রের কৃতকাধ্যতায় প্রফুল্ল হইয়! সালাহুদ্দীন জুলাই মাসে তাহাকে 
পুনরায় পালেস্ডাইনে প্রেরণ করিলেন । তিনি শ্বয়ং জর্ডন নদী অতিক্রম 

করিয়! বার়সানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদে ফ্র্যাঙ্কের। শিবির 



৫৬ মোলতান সা'লাকুদ্দীন 

ভাঙ্গিরা বেলভয়ের রক্ষার জন্য ধাবিত হইল | এই নব-নির্মিত ছুর্গে 

তাহাদের প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষিত ছিল। সালাহুদ্দীন তকিউদ্দীন ও ফের্রোথ 

শাহকে একদল ধন্ুদ্ধর ও অশ্বারোহী সহ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । 
তারা৷ পাহাড়ের নিম্নে ছুই দলে যুদ্ধ বাধিল। বেলিয়ান, রমলার বলডুইন ও 
অন্তান্ত নাইট প্রাণপণে শত্রু দলন করিলেও পরিণাঁমে মোসলমানেরাই জয়লাভ 
করিল; কিন্তু খু্টানদের তুলনায় তাহাদের লোকক্ষয় বেশী হইল। 

আগষ্ট মাসে সালাহুদ্দীন স্বয়ং বিকা নদীর অপর তীরে সৈন্য চালনা 

করিলেন। তীহার জোষ্ঠ ভ্রাতা অল -আদিল মিসর হইতে নৌ-বাহিনী 

লইয়৷ বায়রতের দিকে অগ্রসর হইলেন। নৌ-বহর উপস্থিত হইলে জল, 

স্থল উভয় দিক্ হইতে নগর আক্রান্ত হইল ; কিন্ত দৃঢ় প্রাচীরে সুরক্ষিত 
থাকায় উহার কোনই ক্ষতি হইল না । এদিকে খৃষ্টান বাহিনী অবরোধ 

উঠাইতে যাত্রা করিল ; রাক্তা বল্ডুইন টায়ার ও একরে নৌ-বহর সঙ্জিত 
করিতে লাগিলেন। অবরোধ-যন্ত্র সঙ্গে না থাকায় তীহার আগমনের পূর্বে 
মোসলমানদের পক্ষে শুধু অস্ত্বলে নগর অধিকারের কোনই সম্ভাবন। ছিল 
না। কাজেই সালাহুদ্দীন অবরোধ ত্যাগের সঙ্কল্ল করিলেন। এমন সময় 

হরাণের আমীর কুক্বারী তাহাকে জজির! আক্রমণের জন্য নিমন্বণ করিয়। 

পাঠাইলেন। বার়রুত অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব কম ছিল না । সুতরাং 

সালাহুদ্দীন শিবির ভাঙ্গিয়া সদলবলে আলেপ্পো যাত্রা করিলেন । তিন দিন 

পর্যন্ত নগর অবরোধের ভাণ করিয়! তিনি বিরায় ইউফ্রেতিজ নদী উত্তীর্ণ 
হইলেন । সংবাদ পাইয়! নূরুদ্দীন ও কুক্বারী তাহার সাহায্যার্থ ছুটিয়া 

আঙদিলেন। একে একে এডেসা, সরুজ, রাক্কা, কাকিসিয়া ও নিসিবন 

সালাহদ্দীনের হস্তগত হইল। জজিরা দখল করিয়া তিনি মোসেল যাত্রা 

করিলেন । আয়জুন্দীন তাহাকে বাধা দানের জন্য প্রস্তত ছিলেন। 
আশ্দেনিয়া ও পারস্তের নিকটবর্তী রাজন্যবর্গ মধ্যস্থতা করিতে আসিয়া হাল 



মেসোপতেমিয়া জয় ৫৭ 

ছাড়িয়া দিলেন । মোসেল বা আলেগ্রো ন। পাইলে সালাহছদ্দীন কিছুতেই 
সন্ধি স্থাপনে রাব্জী হইলেন না । 

১০ই নভেগ্বর মোসেল অবরোধ আন্ত হইল | কিন্ত এক মাস চেষ্টা 

করিয়াও সালাহুদ্দীন উহা! অধিক!র করিতে পারিলেন না । তখন তিনি 

চতুষ্পার্খস্থ নগরাবলী জয় করিয়া মোস্লে-রাজের শক্তি নাশে কৃতসক্কল্প 

হইলেন । পনর দিন অবরোধের পর ৩*শে ডিসেম্বর সিগার ছর্গ তাহার 

হাতে আসিল। এদিকে আন্মেনিয়ার শাহ, মারিদিনের শাহ জাদা, 

মোসেলের আতাবেগ ও আলেপ্পোর রাজা তাহাকে বিপ্বস্ত করার জন্ত 

হার্জেম প্রান্তরে সৈন্ত সমাবেশ করিলেন। কিন্তু সালাহুদ্বীন তীহাদের 

নিকটবর্তী হইলেই তাহারা ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে ভদৃশা হইয়া] গেলেন 
( ফেব্রুয়ারী, ১১৮৩ ) | 

অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত বিপদ কাটিরা গেলে সালাহুদ্দীন 

চিরাচরিত নিয়মে নব-বিজিত রা'জো সামরিক জায়গীরদার নিধুক্ত করিয়া 

উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । আমিন নগরের লৌহছার, কৃষ্ণ-প্রস্তরের 

পুরু প্রাচীর ও তাইগ্রীস নদীর সদ্ধ-ন্দ্রীকার বাকের প্রতিরোধ সত্তেও 

আট দিন অবরোধের পরে নগর তীহার দখলে আসিল। এই স্থানে 
বিপুল অর্থ, অন্বশন্্ঃ যুদ্ধ-বন্ধ ও বহুমূলা দ্রব্যরাভি সাঁলহুদ্দ'নের হস্তগত 

হইল । নগরের বিরাট কুতবথানা তিনি সুবিজ্ঞ কাজী ভল্-ফাঁজিলকে 
দান করিলেন। কেবল নির্বাচিত পুস্তকগুলি লইয়া যাইতেই কাজী 

সাহেবের সত্তরটী উটের দরকার হইল। এদিকে আয়ছুদ্দীন ফ্রযাঙ্কদের 

সহিত মিলিত হইর়া অগ্নি ও তরবারি যোগে সিরিয়া রাজা উৎসন্ন করা 

আরম্ভ করিয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়া সালাহুদ্দীন তীহার সাহসী ও 
প্রভৃভক্ত মিত্র নূরুত্দীনকে আমিন ছুর্গ দাঁন করিয়া পুনরায় ইউফ্রেতিজ নদী 
অতিক্রম করিলেন। পথিমধো আয়নতাব তাঁহার হস্তগত হইল। ২১শে 



৫৮ সোলতাঁন সালাহ্ুন্দীন 

মে আলেপ্পোর সবুজ ময়দানে আবার তাহার তাবু পড়িল। নুতন 

প্রজাবর্গের অপ্রিয় হওয়ায় আয়জুদ্দীন দীর্ঘকাল পধ্যন্ত তাহাকে বাধাদান 

করিতে পারিলেন না । সালাহুদ্দীনও নাছোড়বান্দা । কাজেই উভয়ের 
মধ্যে রাজা বিনিময়ের কথাবার্তা চলিতে লাগিল । শেষে স্থির হইল, 

আয়ুদ্দীন সোলতাঁনকে আলেপ্পো ছাড়িয়া দিবেন: প্রতিদানে তিনি 

তাহার জ্জায়গীরদার হিসাবে রাক্কা, সেরাছু, নিসিবন প্রভৃতি নগরাবলী 

সহ সিঞ্জার রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। তদনুসারে ১২ই জুন সাঁলাহুদ্দীনের 
হস্তে যথারীতি নগর অপিত হইল । পাঁচ দিন পরে আয়জুদ্দীন সিঞ্জারে 
চলিয়া গেলেন। নাগরিকদের বিপুল আনন্দ-ধ্বনির মধো সালাহুদ্দীন 

তাহার অতি-আকাজ্ষিত শহরে প্রবেশ করিলেন । 

আলেপ্পো অধিকারের ফলে সালাহুদ্দীন মোস্লেম জগতের সশ্রেষ্ঠ 

নরপতিতে পরিণত হইলেন । পোপ, জান্মীনীর সম্রাট ও ইউরোপের 

অন্থান্ত প্রধান ভূপতির সহিত তাহার পত্র বাবহাঁর চলিতে লাগিল। কিন্ত 
এই বিশাল ভূভীগের অবিপংখাণী প্রভু হইতে হইংন তীহা'র আর একটী কাজ 
নন্কী ছিল? এন্টিয়ক হইতে আস্কালন পর্য্যন্ত দীর্ঘ, সন্কীর্ণ তৃথণ্ড, বিশেষতঃ 

পবিত্র জেরুসালেম নগরী তখনও খৃষ্টানদের হাতে । বিপক্ষের এই ক্ষুদ্র 
রাজ্য তাহার এসিয়! ও আফ্রিকা! সাম্রাজ্যের সংযোগ সাধনের পথে প্রবল 

অন্তরায় হইয়া দীড়াইয়াছিল। যে পর্যন্ত 'এই ব্যবধান দূরীভূত না হয়, ষে 
পর্যন্ত পুণ্যভূমি আবার মোসলমানদের দখলে না আসে, সে পধ্য্ত 

'ইস্লাম ও মোসলমানের সোলতানে'র পক্ষে আরাম করার উপায় ছিল না। 
০ ৬ শপ শপ চি 



প্শালেন্ভাইক্ন আক্রচম্ 
দুই মাস কাল মালেগ্ো৷ থাকিয়া সালাহুদ্দীন ১১৮৩ খৃষ্টা্বের ১৪ই 

আগষ্ট দেমাশ্কে ফিরিয়। আঙিজেন। ইহাই তাহার শেষ জীবনের রাজধানী 

ও প্রধান কন্ম-কেন্ত্র হইয়া দীঁড়াইল। তাহার দীর্ঘকালের অনুপস্থিতিতে 

উত্তরাঞ্চলে বিপুল পরিবর্তন ঘটে । মমিতবি ক্রম ফের্রোথ শাহ্ জান্নাত- 

বাদী হওয়ায় ফ্র্যান্কেরা অত্যন্ত সাহসী হইয়। উঠে। বোস্থা, জোর, 

এমন কি দেমাশ কের অদুরবর্তীঁ দারায়্যা পধ্যন্ত সমগ্র জনপদ তাহাদের হস্তে 
লরঠিত হয়। সোহেত দুর্গের জন্য সারাসেনের! অতান্ত গর্ববান্থভব করিত ; 

ফ্র্যাঙ্কেরা ইহাও কাড়িয়া লইল। চেটিলনের রেজিনন্ডি সকলের উপর 

টেক্কা দিলেন। তিনি একেবারে হজরতের পবিত্র কবর এ মক্কার কা'ব 

গৃহ ভূমিসাৎ করিতে মনস্ত করিলেন। তীহার নৌ-বহর লোহিত সাগর- 

তীরস্থ আমধাব বন্দর লুনে প্রেরিত হইল ; বেছুইনদিগকে উৎকোচ দানে 

বাধ্য করিয়া জাহাজের জংশগুলি করক হইতে আকাবা উপসাগরে চালান 

দিয়া তিনি স্বয়ং আয়লা অবরোধ করিলেন । 

রেজিনান্ডের জুলুমে চতুর্দিকে হাহাকার উঠিল। যোলখানা আরব 
জাহাজ তাহার হস্তে তন্মীভূত ও একথানা। হজ, যাত্রীর জাহাজ লুষ্টিত 
হইল। একদল নিরীহ পথিককে ধরি নিয়া তিনি তাহাদের প্রত্যেকটা 

লোককে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিলেন । য়েমন হইতে বহুমূল্য দ্রব্য 

লইয়! ঢুইখানা জাহাজ মক্কা-মদীন| যাইতেছিল ; সেগুলিও তাহার হাতে 

ধর! পড়িল। তীহার উপদ্রব, বিশেষতঃ হজরতের দেহাস্টি বাহির করার 

চেষ্টার কথা শুনিয়! মে!সলমানেরা শিহরিরা উঠিতে লাগিল। সৌভাগা- 
বশতঃ মিসরীয় নৌ-বহর শীঘ্রই ফ্রযাঙ্কদের অনুসরণ করিল। কাণ্তান লুলু 
আর়লার অবরোধ উঠাইয়া লোছিত সাগর তটস্থ অল্-হর| বন্দরের নিকট 

উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া ফ্র্যান্কেরা ত্ববিত গতিতে তীরে 
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অবতরণ করিয়। পর্বতের দিকে পলায়ন করিল। লুলু তাহার নাবিকগণকে 

বেছুইনদের অশ্থে আরোহণ করাইয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন । রবুগের 

গিরি-সঙ্কটে তিনি ফ্র্যাঙ্কদের সাক্ষাৎ পাইলেন। সক্কীর্ণ স্থানে আক্রান্ত 
হওয়ায় তাহাদের অধিকাংশ সৈম্ক নিহত ও অবশিষ্ট বন্দীরুত হুইল ; কিন্ত 
সমুদয় অপকাধ্যের নায়ক রেজিনমাল্চ পলাইয়া গেলেন | 

এই সকল দুার্যের জন্ক খুষ্টানদিগকে শাস্তিদান করাই হইল 

সিরিয়ায় প্রত্যাবর্জনের পর সালাহুদ্দীনের প্রথম কাজ। ২৯শে সেপ্টেম্বর 

তিনি সদ্লবলে জর্ডন নদী অতিক্রম করিলেন। খবর পাইয়া বায়সানের 

লোকের! ভরে পলাইরা গেল। পরিতাক্ত নগর লুণ্ঠন কৰিয়৷ সালাহদ্দীন 

জেজ রিল উপত্যকার পথে সম্মুথে অগ্রসর হইয়া আয়ন জেলুদের পার্খে 
শিবির স্থাপন করিলেন । এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া! তীহার সৈন্তেরা 

তেবুর ও নাজারেসের চতু্দিকস্থ জনপদ লুন ও ফর্বেলেত দখল করিল। 
খৃষ্টানদের মূল বাহিনী তখন সাফুরিরায়। ভাহাদের সহিত যোগদান করার 
জন্য একদল ঠৈন্ভ করক ত্যাগ করিল। ৩০শে সেপ্টেম্বর ইহারাও 
মোসলমানদের হন্ডে পরাজিত হইল । রাজা বলডুইন তখন পীড়িত ; 

লুসিগ নানের গের উপর খৃষ্টান বাহিনীর পরিচালনা-ভার স্কস্ত । সাহাধ্য- 

কারী সৈম্দলের পরাজর়-বার্তা শ্রবণে তিনি তৎক্ষণাৎ শিবির তাঙ্গিয়। 
অল্-ফুলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সালাহুদ্দীনও সেখানে আসিয়। 

তাহাকে যুদ্ধ দান করিলেন। 

তের শত নাইট ও পনর হাজারের অধিক পদাতিক এই যুদ্ধে 

ষোগদান করিল | ইতঃপূর্বে পালেস্তাইনে কথনও এত অধিক ক্রুসেডাত্ের 
সমাবেশ হয় নাই।* স্থানীয় খ্যাতনাম! বীরগণ ব্যতীত লোতেনের ডিউক 

ঈ 76৮6. ১1094 79165017696 ৯০ ৬95 27 ওঠ 96 00581615, 

»৮৪১10161 216178590, 262, 
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হেনরী, একুইটেনের রাঁফ ডি মেলেন প্রত্থৃতি বহু ইউরোপীয় সন্তান্ত ব্যক্তিও 
'অল-ফুলার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তথাপি বহুক্ষণ পথ্যন্ত জয়-পরাজয় 
অনিশ্চিত রহিল। মোসলমানের! প্রবল পরাক্রমে বুদ্ধ করিলেও শত্রুদের 

ঘন-সঙ্গিবিষ্ট বর্যাধারী সৈন্যদের ব্যুহ ভেদ করিতে পারিল না । অবশেষে 

তাহারা আয়ন জুলুদে ও ফ্র্যাঙ্কের৷ তুফানিয়ার সরিয়া গিয়া পাচ দিন 

পধ্যন্ত বসিয়া রহিল। পিসা, ভেনিস প্রভৃতি নগর হইতে ব্ছু ইতালীয় 

বণিক আসিয়! প্রত্যহ ক্ুসেডারদের দলবৃদ্ধি করিতে লাগিল! ইতোমধ্যে 
সারাঁসেনেরা পাহাড় অধিকার করিয়া ফেলিল। তাহাদের সতর্ক চক্ষুতে 

ধূলি নিক্ষেপ করিয়! খা আমদানী অসম্ভব হইয়া দ্াড়াইল। ফলে খৃষ্টান 
শিবিরে ঢিঙ্গ উপস্থিত হইল। সালাহুদ্দীন তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
করাইবার সর্ধপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ-প্রয়াস হইলেন। 

কিন্ধ তাহারা যুদ্ধ না করিয়া শেষ পধ্যস্ত সাফুরিয়ায় পলাইয়! গেল। 

সোলতানের ধনুদ্ধরের তাহাদের পশ্চাঙ্গাবন করিয়া তাহাদিগকে বথেষ্ট 

কতিগ্রস্ত করিল। 

এবার সালাহুদ্দীন রেজিনাল্ডের সহিত হিসাব নিকাশ করিবার জন্য 

করকের দিকে অগ্রসর হইলেন। অল.-আদিল মিসর বাহিনী লইয়া 
তাহার সাহায্যে আমিলেন। কিন্তু কিছুতেই তীহার। ছুর্গ অধিকার করিতে 
গারিলেন না। অবশেষে রাজকায় সৈন্যদল রেজিনাল্ডের সাহাব্যে 

আসিতেছে জানিতে পারিয়! সালাহুদ্দীন ৪1 ডিসেম্বর দেমাশৃকে প্রত্যাবন্তন 

করিলেন। পরবন্তী প্রীক্মকালে (আগষ্ট ১৩, ১১৮৪) তিনি আবার করক 

অধিকারের প্রয়াস পাইলেন। নাগরিকেরা তখন রাজার বৈমাত্রের 

ভগিনী ইসাবেলার সহিত তোরণের চতুর্থ হাম্ফে_র বিবাহ উপলক্ষে আমোদ- 

গ্রমোদে মন্ত। সালাহুদ্দীনের অবরোধের ফলে এই উৎসব অস্তো্িক্রিয়ায় 

পরিণত হওয়ার উপক্রম হইল । মোসলমানেরা! বলপুর্বক নগরে প্রবেশ 
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করিল। রেঞজিনাল্ড অতিকষ্টে পরিখা! ডিঙ্গাইয়৷ দুর্গ-মধ্যে পলহিয়া 

গেলেন। জনৈক নাইট প্রচীনকালের হোরেসিউর ন্যায় অসীম সাহসে 
সেতু রক্ষা না করিলে সারাসেনের। অবস্তই উহা কাটিরা ফেলিত। সঙ্গে 
সঙ্গে রেজিনাল্ডও মরিতেন, ছূর্গও তাহার হস্তচযুত হইয়া বাইত । ধূত্ত 
নাইট দুর্গে গিয়! সালাহুদ্দীনকে মগ্য-মাংস প্রেরণ করিলেন। এতন্থার! 

যেন তাহাকে বিবাছোৎসবের অংশী করা হইল ।% সদাশয় সোলতান 

বর-কনের বাঁস-কক্ষ আক্রমণ না করার জনা তৎক্ষণাৎ সৈনযদলে কঠোর 

আদেশ প্রচার করিলেন। 

শহর ও উপন্গর সালাহুদ্দীনের দখলে জাসিলেও ছ্র্গ জবিভিত 

রহিল। তিনি পরিখ। ভরাট করিয়। অবরোধ-যস্ত্রের সাহায্যে দুর্গ-দ্বার 

ভাঙ্গিয়। ফেলিলেন। কিন্তু রক্ষীসৈন্তেরা ভগ্রস্থান অধিকার করিয়া রহিল। 

সেপ্টেম্বরে একদল মুক্তি-সেনা আসিয়া তাহাদিগকে গোপনে খাগ্ঘদ্রবা 

সরবরাহ করিল। তাহারা অতকিত আক্রমণে অবরোধকারীদিগকে 

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিছুতেই তাহাদিগকে সম্মুখ বুদ্ধে প্রবৃত্ত 

করাইতে ন৷ পারিয়৷ সালাহুদ্দ/ন সামারিয়া উৎসন্ন ও দেবুরিরা লুণ্ঠন করিয়। 
১৬ই সেপ্টেম্বর দেমাশ্কে প্রস্থান করিলেন । 

ইহার পর খুষ্টান ও মোসলমানদের মধ্যে কিছু দিন যুদ্ধ বন্ধ রহিল। 

শরতকালে একটা বালকের শিরে রাজ-মুকুট পরাইয়৷ বল্ডুইন দেহত্যাগ 

করিলেন। ত্রিপোলিসের রেমণ্ড রাজা পঞ্চম বল্ডুইনের প্রতিনিধি নিযুক্ত 

হইলেন। অধিকাংশ (নতাই শান্তি স্থাপনের *ক্ষে মত গ্রকাশ করার 

চাঁরি বৎসরের জন্ত উভয় পক্ষে এক যুদ্ববিরতি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। 

সালাহুদ্দীন রেমণ্ডের সিংহাসন লাভের সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন 

বিনিময়ে কাউণ্ট তাহার সমস্ত মৌসলমান বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। 
এমন কি ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে দেমাশ্কে ছুঠিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি পিরিয়ায় 



পালেস্তাইন আক্রমণ ৬৩ 

প্রচুর থাচ্চদ্রবা পাঠাইতেও কুষ্ঠিত হইলেন না। কিন্ত রেমণ্ড ও 
সাপানুদ্দীনের মধো যতই সন্তাব থাঁকৃক ন| কেন, এই ফ্র্যাঙ্ক-সারাসেন সন্ধি 

ছিল প্রকৃতপক্ষে শ্রাস্ত সৈনিকের নিদ্রার হবাঁয়। ধর্ম্াচার্ধয হেরাকয়াস তখন 
নৃতন সৈন্ক সংগ্রহের ভন্ক ইউরোপ্ময় ছুটির) বেড়াইতেছিলেন, চেভিয়ট 
হইতে শিরা নিজ পর্বতমালা! পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখ.গুর ইংরেজ নাইটের। ক্রুশ 
গ্রহণ করিতেছিলেন, টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায় ত্রুসেভে যোগদানের 
জন্ত জবলিয় পুড়িয়। মরিতোছিলেন। কাজেই এই সন্ধি-পত্র যে অনভিকাল 

গরেই বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে বিদ্ময়ের বিষয় 

কিছুই নাই। 



০ক্মাতেলভ আভ্ভিম্যান্ন 
সালাহুদ্দীন অবসর-কালের অধিকাংশই সাম্রাজোর সুশৃঙ্খল! বিধানে 

ব্যয় করিলেন। কিন্ত বেশী দিন শান্তিতে থাক! তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া 

উঠিল না। ফ্র্যাঙ্ক-সারাসেন সন্ধির কিছুকাল পরেই জজিরাঁর রাজা 
সিজার শাহ ও ইর্বিলের আনীর সালাহুপ্ধীনর নিকট দূত পাঠাঁইয়া 
স্বেচ্ছায় তাহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন । তাহাদের দলত্যাগে কষ্ট হইয়! 

মোসেলের আতাবেগ ইর্বিলাধিপতিকে শাস্তি দানে চেষ্টিত হইলেন। 

শ্বীর করদ রাজার কাতর আবেদনে সালাহুদ্দীনকে আবার যুদ্ধে নামিতে 

হইল । ১১৮৫ খুষ্টাব্বের ১৫ই এশ্রিল নিরাঁয় ইউফ্রেতিজ নদী উত্তীর্ণ 

হইলে কুক্বারী আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলেন । রম্ছল 

আরনে উপস্থিত হইয়া! সালাহুদ্দীন শুনিতে পাইলেন, পূর্বাঞ্চলের সমস্ত 
রাজা মোসেলের আতাবেগকে রক্ষা করার জন্য সমবেত হইয়াছেন । এই 

ভীতি-প্রদর্শন উপেক্ষা করির! তিনি ছুনিসিরের দিকে অএাসর হইলেন । 

সেখানে মারিদ্বিনের সৈন্যেরা তাহার সহিত মিলিত হইল । অবশেষে 

জুন মাসে মোসেলের সন্মুথে আবার তাহার তাবু পড়িল। আতাবেগ 

শাস্তির প্রস্তাব লইয়া বুথাই তাহার মাতা ও অন্যানা মৃহিলাকে 

সোলতানের শিবিরে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের অভার্থনার কোনই 

ক্রুটী হইল না ;কিন্ত তাহারা কেহই কোন. প্রতিশ্রতি পাইলেন ন। ; 
সালাছদ্দীনের মনোভাব পরিবন্তিত হইল না। 

মোসেলবাসীরা নিরাশ হইলেও প্রাণপণে আত্মরক্ষ/র চেষ্টা করিল। 

ভাগ্য তাহাদের অন্থকূল থাকায় সালাহুদ্দীনের এই অবরোধও পূর্যের ন্যায় 
ব্যর্ধহইল। এই সময় আর্শেনিয়ায় গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ায় তিনি 

'অবরোঁধ উঠাইয়! সৈন্যগণকে দিয়ার বকরের শীতলতর স্থানে লইয়া 
গেলেন । নায়্যাফারিকিন দখল করিয়া আগষ্টের শেষে তিনি পুনরায় 



মোসেল অভিযান ৬৫ 

মোসেল অবরোধ আরস্ত করিলেন । তখন বর্ধাকাল $কি সৈন্য, কি 

সেনাপতি কেহই অস্বাস্থ্যকর আব্-হাওয়। বরদাশ ত্ করিতে পারিল না । 

সালাহদ্দীন স্বয়ং সাজ্ঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন; তাহার 
অশ্বারোহণ-ক্ষমতা নট হইয়া! গেল। প্রায় মরণাপন্ন অবস্থ!য় তাহাকে 

কুক্বারীর ছুর্গে স্থানাস্তরিত কর! হইল। অল.-আদিল মিসর হইতে রাজ- 
বৈদ্য লইয়া! ছুটিয়া আসিলেন। তখাপি বহুদ্দিন পধ্যন্ত তিনি জীবন- 

মৃত্যুর মাঝখানে পড়িয়া রহিলেন। এমন কি একবার তীহার মৃত্যু 

হইয়াছে বলিয়া! গুজব উঠিল। এই সংবাদে তীহার বু আত্মীয় ভাগ্য 

পরীক্ষার জন্য চেটটিত হইলেন। অবপ্ত বাচিবেন বলিয়৷ সালাহুদ্দীনের 
নিজের ৪ বিশেষ ভরস! ছিল না । কাজেই তিনি শাহ জাদাদের প্রতি 

বিশ্বস্তত। বজায় রাখার জন্য সেনাপতিদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। 

কিস্ধ তদিন বাহার হায়াৎ. ততদিন তাহার মৃত্যু নাই। নৈরাশ্ত সত্বেও 

শত্রু ও লোভী আজ্ম।যদের মুখে ছাই দিস্বা অবশেষে সালাহুদ্দীন ধীরে ধীরে 

সুস্থ হইয়। উঠিলেন। ফেব্রুয়ারীর (১১৮৬ খুঃ) শেষভাগে তিনি আতাবেগের 

দূতদের সহিত কথাবার্তী বলিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তখনও 

তাহার শরীর এত ছুর্বল ছিল যে, অনুর তবিষ্যতে কোথাও ষুদ্ধ-যাত্রা কর! 

স্বগ বজিয়। বোধ হইতেছিল। সম্ভবতঃ বিপদ ও রোগ-যস্ত্রায়ও তাহার মন 

অনেকটা নরম হইয়া পড়িরাছিল। কাজেই এবার তিনি শাস্তির 

প্রস্ততবে তত গুদাসীন্য দেখাইলেন না । ওর! মার্চ আতাবেগের সহিত 

তাহার এক সন্ধি হইল। শবীন্ুদারে তিনি জাব নদীর অপর পার্থ 
শাহরছুরের চতুণ্পার্থবর্তী সমগ্র জনপদ নিজ্ধে গ্রহণ করিলেন। তাইগ্রীস ও 

ইউফ্রেতিজ নদীর মধ্যবর্তী যে ভূখণ্ড তখন আয়জুদ্দীনের অধিকারে ছিল, 
খোতবা ও মুদ্রায় সোলতানের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন বলিয়া 

অঙ্গীকার করায় উহ! তাহার দখলে রহিল। এই সন্ধির ফলে সমগ্র উত্তর 



৬৬ সোলতান সালানুদ্দীন 

মেসোপতেষিয়া ও কুর্দিস্তানের কিয়দংশ সালাহুদ্দীনের সাম্রাজতৃক্ত হইল ; 

তাহার করদ রাজাদের তালিকায় মোসেলের আতাবেগের নাম 

উঠিল । 
মোসেলের সন্ধির পর সালাহুদ্দান মন্থর গতিতে দেমাশ ক চলিলেন। 

পথিমধ্যে তিনি বিশ্রাম গ্রহণার্থ এমেসায় প্রবেশ করিলেন। এই নগর 

তিনি শের্ক,র পুত্র নাসিরন্দীনকে জায়গার দেন । কেবল তাহাই নহে, 

সদাশয় সোলতান নিজ কন্যার সহিত খুল্পতাত ভ্রাতার বিবাহ দিয় 

আত্মীয়তা-বন্ধন দৃ়তর করেন। কিন্ত তাহার অস্ুখের সময় এই নেমক- 
হারাম সিরিয়ার সিংহাসন লাভের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। অবশ্য 

কৃতগ্রতার প্রতিফলের জন্য তীহাকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। 

৪ঠা মার্চ ঈ€জ্জোহার রাত্রে আকণ্ঠ মদ্য পানের ফলে তাহার মৃত্যু ঘটে । 
সালাহুদ্দীন বিগত আমীরের বার বৎসর বরস্ক পুত্রকে পিতার পদে বহাল 

রাখিয়া! আলেপ্পো হইয়া এপ্রিল মাসে দেমাশ কে গত্যাবর্তন করিলেন । 
সমাধি হইতে উ্িত দ্বিতীয় লাজারসের ন্যায় নাগরিকেরা বিপুল জাননা 

ধ্বনির মধ্যে তাহাকে সাদর অভ্যর্থন! কাযা গ্রহণ করিল। 



ক্রিক্ডিন্নেল্স স্ভুভ্ছ 
অবশেষে খৃষ্টানদের মহাঁসঞ্কটকাল ঘনাইয়া আসিপ। এতদিনে 

সালাহুদ্দীন তাহাদিগকে জোরেশোরে আক্রমণ করার মত শাক্তশালা 

হইয়৷ উঠিলেন। তাহ্গ্রস ও ইউক্রেতিজ নদী-ঁবধৌত প্রদেশে তাহার 

অভিযানের উদ্দেষ্ত সফল হইল। উত্তর দিক্ হইতে আক্রমণে বাধ। দানের 

জন্য সেথানে একদল সৈন্য না রাখিয়া ইতঃপুর্বরে [তান গালেস্তাইনে 
প্রবেশ কারতে পারতেন না। .মাসলমান শক্ররা মত্রে পরিণত হওয়ার 

এখন খুষ্ঠান রাজ্য আক্রমণের পক্ষে তাহার পার কোন বাধা রাহল না। 

তাহার শক্তিও পুব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধ াইল। সারয়া ও মসর ব্যতীত 

কুর্দস্তান ও মেসোপতে।নর। হইত5ও [তান এখন বপুল সাহায্য পাইতে 

পারিতেন। এই আতঃরন্ত শান্ত ব্যতাত তৃতার জ্ুসেডে ইউরোপ হইতে 

আনীত নবীন ও সবণ সৈন্যনপের সম্মুখান হওয়া কিছুতেহ তাহার পক্ষে 

সম্ভবপর হইত না। 
ধশ্ম-যুন্ধে গ্রবৃও হইবার জন্য সালাহুদ্দান দীর্ঘকাল হইতেই ঢু়- 

প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্ত চরাচারত নয়মে রেগিনাল্ডই তাহার উপাস্থৃত 

ক্রোধের কারণ হইলেন । মক। হইতে সিরিরা গমনকালে নিরাহ বাঁণক 

ও তীর্ঘযাত্রাদল লুখন করা তীহার পেশ। হইয়া দীড়াইর়াছিল। ১১৭৯ 

ধৃষ্টাব, শান্তির সময়। একদল থাত্রী নাশ্ন্ত মনে করকের প্রাচীর-নয়ে 

শিবির স্থাপন করিল। সহসা তিন তাহাদের উপর আপাঁতিত হই ছুই 

লক্ষ স্বর্ণ-ুদ্রা মূল্যের সম্পত্তি সহ নর-নারী, পশু-পক্ষী প্রত্যেকটা প্রাণীকে 

বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। বলডুইন সন্ধির এই প্রকাশ্য বর্থেলাফের 

প্রতিবাদ করিয়া বৃথাই দূত পাঠাইলেন ৷ রেডিনাল্ড তাহাদিগকে 
অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ১১৮২ খুষ্টাঝে সন্ধির সময় আর 

একদল যাত্রী তাহার হস্তে এভাবে লুষ্ঠিত ও বন্দীকৃত হইল। ১১৮৮ 
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খৃষ্টা, তখনও শাস্তির সময় | যাত্রীর! বিপদাশঙ্ক| না করিয়া সিরিয়া 

ও মিসরের মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। সহসা রেজিনান্ড একদল শান্ত- 

শিষ্ট বণিকের উপর আপতিত হই বহু মূল্যবান দ্রবা হস্তগত করিয়া 
লইলেন। তাহারা! এই অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ করিলে করকাধিপতি 
উত্তর দিলেন, “তোমরা ত মোহাম্মদে (দ্র) বিশ্বাস কর; তিনি 'আসিয়। 

তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন না কেন?” সোলতানের এক ভগিনীও 

বণিকদের তত্বাবধানে ভ্রমণ করিতেছিলেন | কাজেই এই সকল কথা 

শাহার কর্ণগোচর হইলে তিনি রেজিনাল্ডকে নিধন করিবেন বলিয়া 

প্রতিজ্ঞা করিলেন। 

এভাবে যাত্রীদল লুনই জেরুসালেম রাজ্যের ধ্বংসের প্রধান কারণ । * 
সালাহুদ্দীন বারংবার করক অধিকারের চেষ্টা করিষ! ব্যর্গকাম হন | এবার 

তিনি অর্ধ-উপায় অবলম্বন না করিয়! সমগ্র খৃষ্টান রাজ্যের মুলোচ্ছেদে 
কৃতসঙ্কল্ল হইলেন। তদনুসারে ১১৮৭ খুষ্টাব্দের মার্চ মাসে খৃষ্টানদের 

বিরুদ্ধে জ্েহাঁদ ঘোষণ! করিগ্া এক ফর্মান জারি হইল । তাহার দৃতেগ। 

সৈন্চ সংগ্রহের জঙ্ক সিরিয়, জঙ্গিরা, মেসোপতেমির।, দিয়ারবকর ৭ 

মিসরের নগরাবলীতে ছুটিয়া গেল। মক্কা হইতে প্রত্যাগনত হাজীগণকে 
রক্ষা কর!র জন্ত সোলতান স্বয়ং এপ্রিল মাসে করকের নিকটে হাজির 

হইলেন। তাহার! নিরাপদে গ্রশ্থান করিলে তিনি শত্ররাজ্য উৎসন্ 

করিয়া ২৮শে মে ভাশ তারায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন । 

একবোগে সালাহুদ্দীনকে বাধা দান করিবার মত অবস্থা তখন 

ফ্রযাঙ্কদের ছিল নাঁ। সেপ্টেম্বরে পঞ্চম বল্ডুইনের মৃভ্যু হইলে রেজিনাল্ড, 

জোসেলিন প্রভৃতি একদল নেত। জামালরিকের জো্ট। কন] সিবিলাকে 
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সিংহাসন দান করেন। তিনি আবার তাহার দ্বিতীয় স্বামী গে ডি লুসিগ 

নানের মস্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়া দেন। ইনি এত কুখ্যাতি লাভ করেন 

যে, এই সংবাদ শুনিয়। ইহার ভ্রাতা জেঞ্জী বলিয়। উঠেন, “বাহারা 

তাহাকে রাভত্ব দিয়াছে, আমাকে পাইলে তাহারা অবশ্যই দেবতা 
করিত 1” ঞ% কাজেই রেমণ্ড ও রমলার বলডুইন এই বীতিধিরুদ্দ 

রাজ্যাভিবেক হম্বীকার করিম়। সিবিলার কনিষ্টা ভগিনী ইসাবেলার স্বামী 
তোরণের চতুর্থ হাম্ফের পক্ষ সমথন করিলেন। হাম্ফে, গের বশাতা 

স্বীকার করিলেও তাহার! নৃতন রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন । 
বসন্তকালে এক্য স্থাপনের ভন্ঠ তদবির আরম্ত হইল । ইনেলিনের 

বেলিরান এবং টেম্পলার ও হস্পিটালারদের অধ্যক্ষদ্বর রুষ্ট কাউণ্টকে তুষ্ট 

করিবার জঙ্ত ভাইবেরিযাসে প্রেরিত তইলেন। পথিমধো ফাবার 

ভাহাদের কিছু বিলম্ব হইল। সোলতানের জোষ্ঠ পুত্র অল্-আফছাল 
সেদিন রেমণ্ডের রাজ্যে শিকার করিরা শাবরে প্রতাাবর্ভন 

করিতেছিলেন। সংবার পাইঙ্গাই নধক্ষদয় ১৩৫জন নাইট ও 3০০ 

পদাতিক সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করার জন্ক বারুবেগে ধাবিত 

হইলেন । বেসনের উৎসের নিকট দুই দলে সাক্ষাৎ হইল । পদা তকেনা 

তখনও পশ্চাতে | উগ্রনন্তিধ। যোদ্ধা-সঙ্গামারা তাহাদের জন্য 

অপেক্ষা না করিয়াই মোসলমানদিগকে হাক্রমণ করিয়া বসিল। ফলে 

হস্পিটাণারদের সধ্াক্ষের মস্তক কপ্তিত, অধ্যক্ষ ও অপর ছুইটী লোক ব্যতীভ 

টেম্পলারদের সমস্ত লোক নিহত £বং ৪ ০ভন নাইট বশী ত হইলেন 

এই দুর্ঘটনার ভন্ত খুষ্ঠটানের। রেমগ্ডকে দায়ী করিল। কাজই পাপ- 

ক্ষালণের জন্য 1ভনি গের সহিত পুনশ্মিলত হইলেন । কিরৎকাল 

পরামর্শের পর সাফুরিয়ার উতৎস-শ্রেণীর নিকটে সৈন্ন সমাবেশের জন্য 
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চতুর্গিকে দূত ছুটিল। টমাস বেকেটকে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত শ্বূপ ইংরেজ- 

রাজ হেনরীর প্রেরিত অর্থে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সৈস্থ সংগ্রহ চলিল । 

১২০০ নাইট, ১৮০০০ পদাতিক ও সারাসেন প্রথায় সঙ্জিত কয়েক 
হাজার অশ্বারোহী, সর্ববশ্ুদ্ধ অদ্ধ লক্ষ লোক ত্রুশ-পতাকার নিয়ে সমবেত 
হইল। এদিকে মোসেল ও মারিদিন হইতে নৃতন সৈম্ আসিয়া! জুটায় 
সালাহুদ্দীনের অশ্বারোহী সৈম্ের সংখ্যাই বার হাজারে উঠিল। ইহাদের 
সকলেই জায়গীরদার বা! বৃত্তিধারী সন্ত্ান্ত লোক। সালাহুদ্দীন সৈন্গণকে 

অগ্র, পশ্চাৎ, কেন্দ্র, দক্ষিণ ও বাম পার্খ, এই পাচ ভাগে বিভক্ত করিয়া 

স্বয়ং কেন্দ্রভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন । তকিউদ্দীন ও কুক্বারীর উপর 

উভয় পার্থর পরিচালনা-ভার ন্তস্ত হইল। এইরূপে সৈন্ুদল গঠন করিয়া 

২৬শে জুন শুক্রবার জুম্মা নামাজের পর তিনি ফ্র্যাঙ্কনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা 

করিলেন। ভর্ডন তিক্রমের পর সাফুরিয়ার দশ মাইল পূর্ন হিত্তিন 
গ্রামের নিকটে তীহার তাবু পড়িল । অবিলম্বে একদল সৈন্য তাইবেরিয়াস 
লুগঠনে প্রেরিত হইল । নগর রক্ষার ভার তখন রেমণ্ডের স্ত্রীর উপর 
তীহার তাবেদনে রাজা গে তাইনেরিয়াস যাত্রা করিলে সালাহুদ্দীন হূর্গ 

অবরোধের জন্য ক্ষুদ্র একদল সৈন্ত রাখিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া 

দ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । 

িত্তিনের চতুর্দিকস্থ ভূভাগ জলপাই ও অন্তান্ঠ ফলবান বৃক্ষে পরিপূর্ণ 
ছিল; নিয়স্থ উপত্যকা ও তাইবেরিয়/সের নিকটবর্তী স্তানে প্রচুর জল 

পাওয়া যাইত । কিন্তু এক মাইল দক্ষিণে “হিত্তিনের শূঙ্গ' নামক প্রস্তরময় 

ক্র পাহাড় ও উহার পশ্চাতে ১৭০* ফুট নিম্নে গ্যালিলি হৃদ অবস্থিত 

থাকার পরাজিত হইলে ক্রম-নিয়স্থানে নিক্ষিপ্ত ও হদের দিকে বিতাড়িত 
হইয়া মোসলমানদের ধ্বংস অনিবার্ধ্য ছিল। উভয় শিবিরের মধ্যে একটা 

প্রত্রবণ বা শ্রোতগ্বতীও ছিল না ; ছিল ঝোপ ও শৈল-শূঙ্ পূর্ণ সৌর-কর- 
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দগ্ধ এক বিশাল প্রান্তর । অথচ ফাবা ও বেলভয়েরে খৃষ্টানদের দুইটা 
বহিঃসেনানিবাস্ ছিল। প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত 

থাকায় তাহারা জেজ রিল উপত্যকা দির1 নিধিবদ্রে সন্তুখে অগ্রসর হইতে 
পারিত। একদল সৈন্ত পাঠাইয়! জর্ডন নদীর সেতুগুলি ধ্বংস করিয়া 
মোসলমানদের প্রত্যাব্কন-পথ বন্ধ করাও তাহাদের পক্ষে কষ্টকর ছিপ 

ন[। কিন্ত সালাহুন্দীনের পত্তাক।-নিক্নে অসংখ্য সৈঙ্ক মমনেত হইয়াছে শুনিয়া 

তাহার! একটা সৈন্ধকেও স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে সাহসী হইল না। 

তাহাদের শিবিরের এক মাইল দক্ষিণেই সাফুরিয়ার প্রবণ । চতুর্দিকস্থ 

ভূভাগ গ্রামপূর্ণ ছিল বলিয়া খাগ্ত সংগ্রহের কোন অসুবিধা ছিল না। 

সুতরাং স্থান ত্যাগ ন। করিব! সালাহুদ্দীনের আক্রমণের অপেক্ষায় থাকিলে 

যুদ্ধের ফল হয়ত অন্রূপ হইত । কিন্ক রেমগ্ডের সাবধান-বাণী উপেক্ষা 

করিয়। রাজা গে যখন টেম্পলাদের অধাক্ষের জেদে৭ *শবর্তী হইয়া জুল- 

হীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া টৈন্তগণকে তাইবেরিয়াস যাত্রার আদেশ দিলেন, 

তখনই সন্ত সুবিধা নষ্ট হইয়। গেল। 

৩র! জুলাই শুক্রবার খৃষ্ঠান বাহিনা সাদুরিরার শিবির ভাঙ্গিয়া 

তাইবেরিয়াস যাত্রা করিল। তাহারা রওয়ানা? হইতে না হইতই 

খণ্ডযুদ্ধকারী মোসলমানের! তাহাদের উপর আপতিত হইল । ইবেলিনের 

বেলিয়ান সৈম্দলের পুরোভাগে ছিলেন। তাহার বহু নাইট সারাসেনদের 

হস্তে নিহত হইলেন | প্রথ্র শুধ্য-কিরণে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ 

উত্তপ্ত হইয়া হতভাগ্য ফ্র্যাঙ্কদিগকে মদ্ধ-দগ্ধ কারয়া ফেলিল; কোথাও 

এক বিন্দু জল পাওয়ার উপায় ছিল না । সমগ্র বাহিনী বিশৃঙ্খল হইয়া 

পড়িল, অথচ সন্ধ্যাকালেও তাইবেরিয়াসের অদ্ধেক পথ বাকী রহিয়! 

গেল। নিরুপার হইয়| রাজা! গে সৈম্কগণকে সশস্ত্র অবস্থায় বাত্রি 

যাপনের আদেশ দান করিলেন। এই রাত খৃষ্টানদের কার্বালা। 



৭২ সোলতান সালাহুদ্দীন 

চতুর্দিকে শুধু জলের জন্ত চীৎকার উঠিতে লাগিল । তৃষ্ণার মানুষ ও 

অশ্বাদির প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার উপক্রম হইল। সারামেনের! শু 

কাষ্ট ও লতাপাতা জড় করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। ধুননায় 
জ্র্যান্কদের হুদদশ! আরও বহুগুণে বাড়ির গেল। 

অবশেষে ৪51 জুলাই শনিবারের প্রাতঃকাল দেখ। দিল। নাইটের! 

প্রত্যুষেই অঙ্থারোহণ করিলেন । কিন্ত শ্রান্ত পদাতিকেরা তৃষ্ণায় মুখ- 

ব্যান্দান করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে কুণগুলি সারাসেনদের অধিকারে 

থাকায় তাহার! সবল ও সতেজ ছিল। নিজেদের বিপজ্জনক অবস্থান 

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিলেও খৃষ্টানদের শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া 

তাহাদের উৎকণা' অনেকটা হাস পাইল। হিত্তিনের ছুই মাইল দক্ষিণ: 

পশ্চিম দিকে লুবিয়! গ্রামের নিকটে উভয় বাহিনী পরম্পরের সম্মুখীন 

হইল। যে সকল সারাসেন কাফার সেবতের পাহাড় দখল করিয়া 
রাখিয়াছিল, তাহারা রাজা গেকে তাইবেরিয়াসের রাস্তা হইতে তাড়াইয়া 
দ্িল। এবার তিনি ওয়াদী ভাম্মামের কৃপশ্রেণীর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা 
করিলেন। মোসলমানেরা কিছুক্ষণ দূরে সরিয়া বৃহিল। উদীয়মান 

সুর্ধ্য-কিরণে খৃষ্টানদের চক্ষু নিষ্রুভ হইরা আসিলে শরাঘাতে বহু খৃষ্টান 
সৈম্তকে অশ্বহীন করিয়া তাহারা একযোগে শক্রপক্ষকে আক্রমণ করিল। 

শ্রান্ত হইলেও খৃষ্টানেরা বীরের ন্যার ঘুদ্দ করিল। কিন্ত কতক্ষণ? 
তৃষ্গায় উন্মত্ত, মার্তগু-তাপে দগ্ধ এবং ধূম ও অগ্নি-শিথায় জন্বগ্রায় 

পদাতিকেরা অচিরে ব্যুহ তপ্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা জলের জন্য 

উন্মাদের ন্যায় হুদের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সালাহুদ্দীন তাহাদের 

পথরোধ করিয়। দাড়াইলেন। অবশেষে সারাসেনেরা তাহাদের উপর 
আপতিত হইয়া কিয়দংশকে পাহাড়ের নিয়ে নিক্ষেপ করিল, অবশিষ্ট 

নিহত বা বন্দীকৃত হইল | কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
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মোসলমানদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল । 
পশ্চান্তাগে হম্পিটালার ও টেম্পলার নাইটেরাঁ এবং মধ্যতাগে 

রাজা গে নিজেও হৃতবুদ্ধি ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলেন। তথাপি 

রেমণ্ড শেষ চেষ্টা করার জন্ঠ রাজ।জ্ঞ। পাইলেন । কিন্তু তকিউদ্দীন 

তদপেক্ষা অনেক বেশী ধূর্ত ছিলেন। তিনি তাহার সৈন্তগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দলে বিতক্ত করিয়া ফেলিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে রেমণ্ডের নাইটেরাও বিচ্ছিন্ 

হইয়া পড়িল। নিরুপায় হইয়| রাজ] ১৫* নাইট ও সন্তান্ত ব্যক্তি সহ 
সর্বশেষ বার হিত্তিনের শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । মোসলমানেরা 

তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া! বর্তলের ন্যার থুরিতে লাগিল। ফ্র্যাক্কেরা 

ছইবার শক্রদ্দিগকে হুটাইয়৷ দিল, কিন্তু পরক্ষণেই পাহাড়ের উপর 

বিতাড়িত হইতে বাধ্য হইল । অবশেষে মৌসলমানেরা রাজ-শিবির উৎপাটিত 
করিয়! ফেলিল। একরের বিশপের হাতে ক্ুশ-পতাক ছিল ; বম্মপরিিত 

থাঁকা সত্ত্বেও তিনি নিহত হইলেন । তৃষ্ান্ত নাইটের! নিরাশ হইয়া তৃণের 
উপর দেহ বিস্তৃত করিয়া দিল। মুহ,্ড মধ্যে তুকেরা তাহাদের উপর 

আপতিত হইয়। তাহাদিগকে বন্দা করিয়া ফোলণ। হাক্ফে, জোসেলিন, 

রেজিনান্ড, রাজ!, রাজ-ত্রাতা এবং টেম্পলার ও হম্পিটাণারদের সর্দার 
প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক বন্দীশ্রেণীতুক্ত হইলেন । রেমণ্ড, বেলিয়ান ও 

সিদনের প্রিন্স পলাইয়া গেলেন। সব্বশুদ্ধ ৩০০০০ খুষ্টান দেংত্যাগ 

করিল দীর্ঘকাল পরেও তাহাদের কঙ্কাল-স্তূপ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক।রত। 

রেজিনান্ডকে রধ করাইয়া সালাহুদ্দীন প্র।তজ্ঞ৷ রক্ষা করিলেন । 

সর্বাপেক্ষা বেশী ছুর্বত্ত বিয়া টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায়ের ২০* 
নাইট ফাসী-কাষ্ঠে বিলম্বিত হহছল। সোলতান রাজাকে নিজের (নকটে 
বসাইয়! শরবৎ পান করাইলেন ; অন্থান্ঠ সন্তরান্ত বন্দীর প্রতিও [তনি যথেই 
সদাশয়ত| দেখাইয়া! তাহাদিগকে দেমাশৃকে পাঠাইয়। দিলেন। 



াত্েশত্ভাহটন্য জল্ঞ 
মোসলমানেরা খোদাকে ধন্তবাদ দিয়া আনন্দোৎসবের মধ্যে বিনিদ্্ 

রজনী যাপন করিল। তাহাদের উল্লাসের যথেষ্ট কারণ ছিল; হিতিনের 

ুদ্ধ গোটা পালেস্তাইন তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। এই পরাজয়ের 
ফলে জেরুসালেম রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটিল। রাজা ও প্রায় সমুদয় নেতৃ- 

স্থানীয় ব্যক্তি সালাহুদ্দীনের হাতে বন্দী হন; ধ্বংসাবশিষ্ট ক্ুসেডারগণকে 

একত্র করিবার মত কোন উপধুক্ত লোক ছিল ন| বলিলেই হয়। হিত্তিনের 

শূঙগে তাহাদের যে অমূল্য রত্ব নষ্ট হয়, ৭০০ বৎসরের মধ্যে তাহারা জার 

তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই। 

হিত্তিনের যুদ্ধের পর তাইবেরিয়াস দুর্গ গ্রহণ করাই হইল সালাহুদীনের 
প্রথম কাজ। ৫€ই জুলাই তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামী কর্তৃক 
পরিত্যন্তা ও সাহায্য লাভের আশায় বঞ্চিতা হইয় বীর-নারী এসিভার পক্ষে 

আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না । সদাশয় সোলতান তাহাকে সন্তান- 

গন্ততি ও অনুচরবর্গ সহ নিরাপদে স্থানান্তর গমনের অন্থুমতি দিলেন । 

একদিন বিশ্রামের পর মোসলমানের! রাজ্যাধিকারের জন্ঠ চতুর্দিকে ছড়াইয়। 

পড়িল। তাহাদিগকে কোথাও বিশেষ বাঁধা পাইতে হইল না; তাহারা 

কোন শহরের নিকট হাজির হইলেই জেরিকোর হ্যায় উহার দেওয়াল থসিয়৷ 
পড়িত, সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষী সৈন্টের৷ আত্ম-সমর্পণ করিত। কেবল কয়েকটা 

ছুর্গ তাহাদের অবরোধের প্রতিরোধ করিল , কিন্তু উহাদের একটাও এক 
সপ্তাহের অধিক আত্ম-রক্ষা করিতে পারিল না। খৃষ্টানদের নেতৃবৃন্দ নিহত 

ব| বন্দীকৃত; সৈম্থের! হত, আহত বা ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত । অধিবাসীর৷ 

প্রধানতঃ মৌসলমান কৃষক ও বণিক; তাহারা সালাহদ্দীনের দয়া 

ও স্যায়-বিচারে মুগ্ধ ছিলেন। প্রত্যেক নগরে বহু মোসলমান বন্দী তাহার 

হাতে মুক্তি লাভের আশায় দিন গণিতেছিল। খৃষ্টান প্রভুর! বিভিন্ন খৃষ্টান 
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স্গ্রদায়কে ইস্লামের স্থায়ই দ্বণা। করিতেন। তাহাদের অত্যাচার ও লুষ্ঠন- 
প্রিয়তা অপেক্ষা সদাশয় সোলতানের নিকট এমন কি ইহাদেরও ভয়ের 

কম কারণ ছিল। &% অধিবাসীরা তাহার সমর্থন করায় এবং দূর-দূরান্তরে 
অবস্থিত কয়েকটী রক্ষা সৈন্ুদল ব্যতীত তাহাকে বাধাদানের কোন লোক 

ন! থাকায় পালেম্তাইনে সালাহুদ্দীনের বিজয়-গতি যে কোথাও বিশেষভাবে 
প্রাতহত হর নাই, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। 

সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের অনুসরণ না করিলে খৃষ্টানেরা হয়ত একত্র হইতে 

পারিত; কিন্ত সালাছদ্দীন তাহাদিগকে সে অবসর দিলেন না। যুদ্ধের 

মাত্র চারি দিন পরে (৮ই জুলাই) তিনি একরের সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। 

নগরের মস্জেদ তিন পুরুষ ধরিয়া গিঞ্জারূপে ব্যবহৃত হইয়া! আসিতেছিল। 

তিনি পুনরায় উহাকে মস্জেদে পরিণত করিয়৷ তন্মধ্যে জুম্মা নামাজ আদার 

করিলেন। ক্রুসেডারদের আগমনের পর পালেস্তাইনের সমুদ্র-তটে ইহাই 

সর্বপ্রথম মোস্লেম উপাসনা । একনাত্র এখানেই ৪০০০ মোসলমান বন্দী 

মুক্তিলাভ করিল নগরের ধনাগার ও অস্ত্রশস্ত্র সালাহুদ্দীনের বল বৃদ্ধি 

পাইল। সৈন্তেরা নানাদলে বিভক্ত হইয় রাজ্যাধিকারের জন্ত চতুর্দিকে 
প্রেরিত হইল , অল-আদিল মিসর-বাহিনী লইয়া পালেস্তাইনে আসিতে 

আাদিই্ হইলেন। কয়েকটী সেনাদল ফাব! ( অল_-ফুলা), নাজারেস ও 
সাফুরিয়া অধিকার করিল, কোন কোন দল হায়ফা৷ ও সিজারিয়ায় 

(কায়সারিক্!) প্রবেশ করিল. কোনটী বা সেবান্তে ও নেবলুস জয় করিল। 
অল_-আদিল জাফ.ফা ও মিরাবেল দখলে আনিলেন; সালাহুদ্দীন স্বয়ং 

তোরণ অবরোধ করিলেন। ছয় দিন পরে দুর্গ-শিরে তাহার পতাকা 
উত্তোলিত হইল। 'সতঃপর সমুদ্র-তটে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আট দিন 
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ণ৬ সোলতান সালাছদ্দান 

ররোধের পর বায়রুত ও জুবিল অধিকার করিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
রক্ষী-সৈম্ক ও অধিবাসীরা তাহার নিকট সম্মানজনক শর্ত পাইল; সর্বত্রই 

লোকে বুঝিতে পারিল, এই মোসলমান নরপতির বাক্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য । 

সফেদ, হুনিন, বেলফো, বেলভয়ের, টায়ার, আস্কালন, জেরুসালেম 

প্রভৃতি করেকটা ছূর্গ ও নগর ব্যতীত সমগ্র পালেম্তাইন আগষ্টের প্রথম 

সপ্তাহের মধোই এইরূপে সালাহুদ্দীনের হস্তগত হইল। টায়ার এক 

অপ্রত্যাশিত উপায়ে রক্ষা পাইল। রেমণ্ড ত্রিপোলিসে গিয়া ক্ষোভে-ছুঃখে 

মৃত্যুমুখে পতিত হন। তীহার গদি এন্টিয়কের প্রিন্সের হস্তগত হয়। তিনি 

টায়ারের ক্ষুত্র রক্ষাদলের বল-বৃদ্ধি করেন নাই। কাজেই প্রাচীরের দৃঢ়তায় 
ভীত না হইয়৷ সালাহুদ্দীন একরের পর সটান টায়ার আক্রমণ করিলে 

রক্ষীসৈন্তেরা৷ অবিলম্বে আত্মসমর্পণে বাধা হইত। নাগরিকেরা এমন কি 

এখনও সম্পূর্ণ নিরাশ ছিল। সামান্য খাদ্য ও কয়েকটা লোক ব্যতীত হুর্গে 
আর কিছুই ছিল না। কাজেই কেল্লাদার ও সিদনের রেজিনান্ড তাঁহাকে 
দুর্গ ছাড়িয়া দ্রিতে প্রস্তুত হইলেন। পরদিন ছুর্গ-শিরে উড়াইবার জন্য 

সোলতান এমন কি ছুইখানা পতাক। পধ্যন্ত পাঠাইয়া দিলেন । এমন সময় 

এক অদৃষ্টপূর্বব ঘটনায় কেবল যে টায়ারই রক্ষ। পাইল এমন নহে, 
সিরিয়! উপকূলের ভবিষ্যৎ ভাগ্য পধ্যন্ত বদ্লিয়া গেল। 

মণ্টফেরণাতের মার্কোয়েস কনরাড ইতালী ও বাইজোর্টিয়ামের যুদ্ধ 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কনষ্টার্টিনোপলের এক হত্যাকাণ্ডে সংশিষ্ট 

থাকায় সেখানে তীহার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে । প্রাণের দায়ে তিনি 
কয়েক জন অগ্ুচর সহ তীর্ঘযাত্রীর ছদ্মবেশে এক জাহাজে উঠিয়া ইউরোপ 

হইতে পলায়ন করেন। টায়ারের নিকট আসিয়া উহা তখনও খুষ্টানদের 

হাতে রহিয়াছে দেখিয়! তাহার আননোর সীমা রহিল না। নাগরিকের! 

তীহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়। সেনাপতির পদে বরণ করিল। বেগতিক 



পালেস্তাইন জয় ৭ 

দেখিয়৷ কেল্লাদার ও রেজিনাল্ড রাত্রিকালে ্রিপোলিসে পলাইয়া' গেলেন । 

কন্রাডের নিকট উৎসাহ পাইয়া রক্ষী-সৈম্তেরা আত্ম-সমর্পণের 
ধারণা বিসর্জন দিয়া প্রাণপণে দুর্গ-রক্ষায চেষ্টিত হইল। সালাহদ্দীন 

বুঝিলেন, হ্বযোগ চলিয়া গিয়াছে । তথাপি তিনি শেষ চেষ্টা করিলেন ; 

মণ্ট ফেরাতের বৃদ্ধ মার্কোয়েসকে দেমাশৃকের কারাগার হইতে সেখানে 

আনাইয়! ছর্গের বিনিময়ে তাহাকে মুক্তি দানের প্রস্তাব করা হইল। 
কনরাভ. উত্তর দিলেন, “বৃদ্ধ পিতা দীর্ঘকাল জীবিত রহিয়াছেন ; তাহার 
প্রাণ রক্ষার জন্ত আমি টায়ারের একথগু ইষ্টক দানেও প্রস্তুত নহি ।” 

অবরোধ চালান নিরর্থক দেখিয়! সালাহুদ্দীন শিবির ভাঙ্গিয় দক্ষিণ সীমা 

স্তের দিকে অগ্রসর হইলেন । পথিমধ্যে রমল!, ইবেলিন ও দারুম অধিকার 
করিয়া ২৩শে আগষ্ট মোসলমানেরা আসঙ্কালনের সম্মুখে শিবির সন্নিবেশ 
করিল। অল.-আদিল মিসর-বাহিনী লইয়া ভ্রাতার সাহায্যে আসিলেন। 
ভীম বেগে অবরোধ চলিতে লাগিল; ওদিকে তাহাদের থগু-যোদ্ধার৷ 

গাজা, নাক্রম ও বায়তে জিবরিণ অধিকার করিল । সালাহুদ্দীন রাজাকে 
ও টেম্পলারদের অধাক্ষকে সেখানে আনাইয়া প্রস্তাব করিলেন, তাহারা 

রক্ষী-সৈন্তগণকে আত্মসমর্পণে সন্মত করাইতে পারিলে তিনি তাহাদিগকে 
কারামুক্ত করিবেন। টায়ারের ন্যায় আস্কালনের রক্ষারাও প্রথমে এই 
প্রলোভনে বশীভূত হইল না। কিন্তু এক পক্ষ কাল পরে তাহারা রাজাকে 

সন্ধির কথাবার্তা চালাইবার জন্য অন্থরোধ করিয়া পাঠাইল। শর্তানুসারে 

তাহারা নিরুপদ্রবে নগর ত্যাগের অনুমতি পাইল; ৪ঠ সেপ্টেম্বর 

মোসলমানেরা আস্কালনে প্রবেশ করিল। এই জয়লাভের ফলে সিরিয়া 
ও মিসরের মধ্যে সংবাদ 'আদান-প্রদানের যাবতীয় প্রতিবন্ধক দুরীভূত হইল। 

উপ িসলক 



০জ্তল্রভতাজেলক্স গ্ুল্লম্থিক্কান্ 
আস্কালনের পর সালাহুদ্রীন জেরুসালেম পুনরধিকারে মনোনিবেশ 

করিলেন। তীহার আমন্ত্রণে কয়েক জন সন্্রান্ত নাগরিক তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “'আপনার! 

আগামী পেশ্টেকস্ট, পর্ব পর্যন্ত জেরুসালেমে থাকিয়া চতুর্দিকে ১৫ মাইল 
পর্য্যন্ত ভূভাগ চাষবাস করিতে থাকুন ; দরকার হইলে আমি 'আপনাদিগকে 

অর্থ সাহায্য করিতেও রাজী আছি। অতঃপর মুক্তির আশা থাকিলে 

নগর আপনাদেরই দখলে থাকিবে, নতুবা আমাকে উহা ছাড়িয়া দিতে 

হইবে | আমি আপনাদিগকে ধন-সম্পন্তি সহ নিরাপদে খুষ্টান-রাজ্যে 
পৌছাইয়! দিব” 

বুদ্ধি খৃষ্টানদের মিথ্যাবাদিতা ও প্রতিজ্ঞা ভের কথা স্মরণ করিলে 

সালাহুদ্দীনের এই প্রস্তাবকে শৌ্যযপূর্ণ, এমন কি অসঙ্গত বীরত্ব-পূর্ণ 
বলিয়! স্বীকার করিতেই হইবে ।&% সম্প্রতি জেরুসালেমই প্রতিজ্ঞাতনের 
এক নিল্লজ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল। সোলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করায় বেলিয়ান পরিবারবর্গকে আনয়নের 
জন্য জেরুসালেমে গমনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রধান পুরোহিত 

তাহাকে প্রতিজ্ঞা পালনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া নাগরিকদের 

নেতৃত্ব গ্রহণে প্রলুব্ধ করেন। তথাপি প্রতিনিধিরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত: 

না করিয়া ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলের্ন। জুদ্ধ হইয়া সোলতান 

প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি অন্ত্রবলে জেরুসালেম অধিকার করিবেন। 

“যেই কথা সেই কাজ ।” ২০ শে সেপেম্বর পবিত্র নগরীর 

সম্মূথে তাহার তীবু পড়িল। নগরে তন 755 তোর ছিল; 
পর টি ৯টি সতী খবর সা পপি চস সরস পির িওী উপ সিসি লা 
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জেরুসালেম পুনরধিকার ৭৯ 

তাহাদের অধিকাংশই গ্রীক ও প্রাচ্য থৃষ্টান। অভিজ্ঞতার ফলে তাহার! 
খুষ্টান রাজত্ব অপেক্ষা মোস্লেম শাসনই অধিকতর পছন্দ করিত। & 

সাপাহুদ্দীন প্রথমে পশ্চিম প্রান্তে স্থান গ্রহণ করিলেন ; কিন্ত সেখানে 

অপরাহ্ৃকালে স্ুর্ধ্য-কিরণে যুদ্ধের অস্থবিধা হয় দেখিয়া পাচ দিন পরে 

তিনি সৈম্থগণকে পূর্বদিকে সরাইয়া লইয়া গেলেন। তাহাকে স্থান ত্যাগ 
করিতে দেখিয়! থুষ্টানেরা মনে করিল, তিনি অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া 

যাইতেছেন। কাজেই তাহারা গির্জায় গিয়া ভগবানকে ধন্তবাদ দিয়া 

আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল। কিন্ত পরদিন প্রাতে এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্ত 

দর্শনে তাহাদের বিষাদের সীমা রহিল না। সালাহুদ্দীনের ছুই কুড়ি দুর্গ- 
ধবংসী যন্ত্র রাত্রিকালেই বথাস্থানে স্থাপিত হইল $ তাহার ইঞ্জিনিয়ারের 

সিংহদ্বারের বহিঃস্থ উপছূর্গ উড়াইয়! দেওয়ার জন্ত উহার নিয়দেশে সুড়ঙ্গ 
খনন আরম্ভ করিয়। দিলেন। ১০০০* অশ্বারোহী রক্ষী সৈশ্তদের 

আকম্মিক আক্রমণ নিবারণ করিতে লাগিল; প্রাচীরের উপরে অবিশ্রান্ত 

শর, প্রস্তর ও গ্রীক-অগ্নি $ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকার শক্রদের পক্ষে সেখানে 

পদক্ষেপ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং থনকেরা নিবিবন্ে ছুই দিনের 

মধ্যেই উপহুর্গ প্রাচীরের নিম্নে এক প্রকাও শুড়ঙ্গ খনন করিয়া ফেলিল। 

অবিলম্বে তাহারা উহা কাষ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া 
দিল। ফলে প্রাচীরের এক বৃহদংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রক্ষী-সৈম্তেরা 

বাধা দিতে আসিলে মোসলমানেরা তাহাদিগকে নগরমধ্যে তাড়াইয়া দিল। 
এলি পাশীিীিশি লি তি তি এপ পাপাপিশিশীটীশি শশী পিস্পা তাশীপিপিপাশী পিক ০ শপ পাপা তিল 

ক 45176 79510776795 ০০/৮০৪। 9 0১ /71790165775 ৬/৬ ০০)- 

7০9০ ০1 0১ (96610 9774 0০011617791 00711509175 ৬০1 ১0১11670679 
09081180০00 0০ 1799210176917 ০৮৩০৩ 06 1967 %০৫৫,---০৮১১০1, 

৬17 974, 

$ বারুদ আবিষ্কারের পূর্বে যুদ্ধে ব্যবন্ধত এক প্রকার দাহ্য পদার্থ 
বিশেষ ; জলিলে ইহা! জলেও নিভিত না । 
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সমগ্র নগর এখন নৈরাশ্তঠে অভিভূত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল । 

রমণীর তাহাদের কুমারী কন্তাগণের কেশ কাটিরা ফেলিল ; পুরোহিতেরা 
ক্রুশ-কাষ্ঠ লইয়া মিছিল বাহির কগিল। কিন্তু তাহাদের ছুর্নীতি ও 
লাম্পট্যে ভগবানের কর্ণ-রন্ধ, বন্ধ হইয়! গিয়াছিল; কাজেই এই কাতর 

প্রার্থন৷ সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না । অবশেষে এক শত ্বর্ণমুদ্রা 

দিলেও কেহ তগ্রস্থানে পাহার! দিতে রাজী হইল না । অগত্যা নাগরিকের! 
সন্ধি-শর্ত স্থির করার জন্য দলপতি বেলিয়ানকে সোলতানের শিবিরে 

প্রেরণ করিলেন। মোসলমানেরা তখন ভগ্রস্থান হইতে খুষ্টানদিগকে 

হাকাইয়া দিয় উপদুর্গ প্রাচীরে তাহাদের পতাকা উত্তোলন করিয়াহিল। 

কাজেই সালাহুদ্দীন বেলিয়ানকে বিদ্রপ করিয়া বলিলেন,“কেহ বন্দীর সহিত 
সন্ধি করে কি ?” কিন্ত তখনও নগর অধিকৃত হয় নাই। বক্ষী-সৈন্লের 

আবার আক্রম্ণকারীদিগকে বাহিরে তাড়াইয়! দিল। এদিকে বেলিয়ান 

তাহাকে ধমক দিলেন, অন্ান্য নগরের ন্যায় এখানেও দয়! না দেখাইলে 
নাগরিকের! তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে নিহত, আল-মকৃসা মস্জেদ 

ও অন্যান্য পবিত্র স্থান বিনষ্ট, সমস্ত আসবাব-পত্র বিধ্বস্ত এবং মোসলমান 

বন্দিগণকে নিহত করিয়া একযোগে বাহিরে আসিয়া আক্রুমণকারীদের 

হস্তে মৃত্যু বরণ করিবে । 
এই ভীতি প্রদর্শনে সালাহুদ্দীনের সুর নামিয়া আসিল। শূন্য নগরে 

গ্রবেশ করা অপেক্ষা নাগরিকদিগকে কিছু স্থবিধা দান করাই তীহার 
নিকট ভাল মনে হইল। তিনি ঘোষণা করিলেন, নগরের 

বাসিন্দারা যুদ্ধের বন্দী বলিয়া! বিবেচিত হইবে ; কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ দশটী, 

প্রত্যেক রমণী পাঁচটী ও প্রত্যেক বালক বা বালিকা! একটা করিয়া! স্বর্নুদ্রা 

নিক্ষুয় দিলে মুক্তি পাইবে। যাঁহী্দে'র একটাও স্বর্ণমুদ্রা নাই,হেনরী-গ্রেরিত 
অর্থ হইতে ৩০*০৯ স্বর্মুদ্রা গ্রহণ করিয়া এরূপ ৭*** লোঁককে মুক্তিদান 
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কর! হইবে। নাগরিকের! আননের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইল । 
তাঁচার! দলে দলে সপরিবারে-__ সময় সর্ময় নিক্ষুয় দানে অসমর্থ ভূত্যগণ 

সমভিব্যাহারে নগর ত্যাগ করিতে লাগিল | কুকবার্রি ১০০* আর্শেনিয়ান্কে 
চাঠিয়! নিয়া মুক্তিদান করিলেন; অন্যান্য আরমীরও কম বদান্যতা 

দেখাইলেন না। কিন্তু প্রধান পুরোহিত হেরাক্লিয়াস অত্যন্ত স্বার্থপর ও 

'নীতিজ্ঞানহীন পাষণ্ড ছিলেন। নিজের বিপুল সম্পত্তি ব্যতীত তিনি 
মন্দিরের ধন-সম্পদ, সুবর্ণ পানপাত্র ও বাঁসনপত্র পর্যন্ত অপহরণ করিয়া 

লইয়া গেলেন। অথচ ইহা দ্বারা বহু লোককে মুক্তিদান করা যাঁইে 

পারিত। 

৪০ দিন পর্যন্ত বিষাদ-ক্িষ্ট জনতা দাযুদ ছার দিয়া বিভির স্থানে গন 
করিল; তথাপি হাজার হাঁজার দরিদ্র লোক নগরে রহিয়ী গেল। এবার 
মোসলমানদের পক্ষে খৃষ্টানদিগকে সদাশয়তা ও দানশীলতা শিক্ষা দেওয়ার 

সময় আমিল। অল্-আদিল সোলতানের নিকট হইতে ১০০০ তৃত্য 
চাহিয়া নিয়! মুক্তিদান করিলেন। ইহাতে লঙ্জিত হইয়া হেরারয়াস ও 
বেলিয়াঁনও অনুরূপ ভিক্ষা চাহিলেন | সদাশয় সোলতাঁন তৎক্ষণাৎ 

তীহাঁদের প্রার্থনা মগ্তুর করিলেন। অতঃপর তীহার নিজের পালা আঁসিল। 
নিষ্ুয় দানে অসমর্থ সমস্ত বৃদ্ধ লোককে মুক্তিদানের আদেশ দিয়! অবিলঙ্ে 

এক ঘোষণ1-বাণী প্রচারিত হইল। ইহাতে দরিদ্র-মহলে আনন্দের সাড়া 

পড়িয়া গেল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজার হাজার লোক 

সেপ্ট লজারসের দ্বার দিয়! নগর ত্যাগ করিল। এইরূপে সালাহুন্দীনের 

দার অসংখ্য খৃষ্টান মুক্তি লাভ করিল। * হস্পিটালারেরা তীহাঁর ভীষণতম 
শত্রু হইলেও এক বংসর কাল নগরে থাকিয়া রোগীর সেবা করীর অনুমতি 

পা স্পা 

++ 41115 ৬85 016 21715 0756 558154117 17150৬ ০8 ৪ 0০০1 ০10 ৬70০8 

1419017৮506 81916778500, 280, 
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পাঁইল। গির্জার ক্রুশ ও পবিত্র চিহ্ন সমুহ তিনি বিজয়ের নিদর্শন 
স্বরূপ খলীফার নিকট পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। খৃষ্টানদের মনো- 
তাবের গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সদাশয় সোলতান এই ইচ্ছা পৃরণেও ক্ষান্ত 
রহিলেন। ঘে কল নাইট যুদ্ধে নিহত বা বন্দীকূত হন, তীহাদের স্ত্রী 

কন্তা ও ভগিনীর! সাশ্রনয়নে তাহার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিলে 

তিনি অশ্ররোধ করিতে পারিলেন না । তীহার আদেশে অবিলঙ্বে 

বন্দী নাইটগণকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা হইল। ধাহাদের স্বামী, পিতা 

বা ভ্রাতা ঘুন্ধে নিহত হন, রাজকোব হইতে আশাতীত অর্থ পাইয়া 

তাহার! হষ্টচিত্তে সোঁলতানের জয়গান করিতে করিতে দরবার-গৃহ 

ত্যাগ করিলেন। বস্তুতঃ এই চিরম্্রণীয় ঘটনার পূর্বে সালাহুদ্দীন 
কখনও মহত দেখাইবার এমন সুযোগ পান নাই। তীহার দয়৷ যুগপৎ 
আমাদের প্রশংসা! ও ভক্তির উদ্রেক করে । % 

এই করুণার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে হইলে আরও ছুইটী বিষয় স্মরণ 
রাখিতে হুইবে। স্বার্থপর খৃষ্টান পাদ্রী ও ধনবানেরা যখন শ্বজাতীয় 
ত্রাতগণকে বন্দী-দশায় ফেলিয়। যায়, মোসলমানের| তখন নিজেদের অর্থ 

ব্যয় করিয়া তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে। এই মুক্ত ধৃ্টানের! আশ্রয় 
লাতের জন্ঠ ত্রিপোলিসে উপস্থিত হইলে তথাকার কাউন্ট ছুর্গ-দ্বার রুন্ধ 
করিয়া দেন; এমন কি মোসলমানেরা করুণার বশবর্তী হইয়া! তাহাদের 
যে সকল দ্রব্য গ্রহণ করে নাই, সেগুলি 'লুণটন করিয়া নেওয়ার জন্তও 

তিনি সৈন্ত প্রেরণ করেন ! 

এই প্রসঙ্গে ১০৯৯ খৃষ্টাকে প্রথম কুলেডারদের হস্তে জেরুসালেমের 
পাশব বিজয়ের (58৬৪৪ ০০700165) কথাও পাঠকের শ্বতি-পথে 

ঈ্ঈ 44101 07656 905 ০91 161 016 ৮1066 ০1 9915017 06560৮6$ ০41 

80101986917 27 19৬৬, -৮0০0০০০1, ৮ 875. 
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উদ্দিত হওয়া স্বাভাবিক । তখন অসহায় মোসলমান নাগরিকদের মৃতদেহে 
রাজপথগুলি পূর্ণ হইয়া যাগ; খৃষ্টান সেনাপতি গডফ্রে ও টেস্কে ড. শত- 
সহস্র দগ্ধ, অমান্নষিকভাবে উপদ্রত ও নিহত মোসলমানের শব পদদলিত 

করিয়। অশ্বারোহণে সমগ্র নগর পরিভ্রমণ করেন। সেদিন নর-শোণিতে 

খুট-ভক্তের। মন্দিরের ছাদ, চূড়া, এমন কি বেদী পধ্যস্ত রঞ্জিত করে। 

নববই বৎসর পূর্বেব ও পরে ছুইটী বিভিন্ন জাতি কতৃক জেরুসালেম জয়ের 

পার্থক্যের সমালোচন৷ করিয়া! লেনপুল সাহেব বিশ্ব়-বিমুগ্ধ চিত্তে লিখিয়। 

গিয়াছেন, “যদি সালাহুদ্দীন সম্বন্ধে আর কিছুই ন| জানির! শুধু তাহার 
জেরুসালেম অধিকারের কথাই আমাদের জান! থাকিত, তবে একমাত্র 

তাহাই তাহাকে সে যুগের, এবং সম্ভবত: যে কোন যুগের সর্বাপেক্ষা 

মহাপ্রাণ শুর ও দিখ্থিজযী বলিয়া প্রমাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট হইত ।” * 

১০৮ পপ এ পপ এপ উল ই পাশা সস সি সপ পপি পপ 
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ক্লান্লান্স অন্বল্পোঞ্র 

পবিত্র নগর পুনরায় মোসলমানদের হস্তগত হওয়ায় তাহাদের 

আনন্দের মীম! রহিল না। মোস্লেম জগতের শেষ প্রান্ত পধান্ত এই 

সুসংবাদ পৌছাইবার জন্ত সোলতানের কাতেব বা সেক্রেটারীরা কঠিন 
পরিশ্রমে নিরত হইলেন; ইগাছুদ্দীন একদিনে একাই সত্তর খানা পত্র 
লিখিলেন। সার! জাহান হইতে সুফী, ফকীহ্ ও তীর্ঘযাত্রীরা দ্রুতপদে 
জেরুসালেমে ছুটিয়া চলিলেন। অহরহ কোর্-আন পাঠ, কবিতা মাবৃত্তি 
ও বৃক্তৃতা দান চলিতে লাগিল। অল্-আক্সা ও ওমর মস্জেদকে খৃষ্টানেরা 

গির্জায় পরিণত করিয়াছিল! এখন এগুলি জাবার পূর্ন্বরূপ ফিরিয়া 

পাইল। ৯ই অক্টোবর শুক্রবার বিশাল জন-মগ্ডলী জুম্মা নামাজ সমাপন 

করার জন্য জল্- আক্সা মম্জেদে সমবেত হইল | আলেপ্পোর প্রধান কাজী 

ম্ষ্পর্শী ভাষায় খোৎবা পাঠ করিলেন । পচিশ বৎসর পূর্ন নূরুদ্দীন 
একখানা কারুকাধ্-খচিত মন্পেরম মিম্বর (বেদী) নিম্মীণ করেন। 

সালাহুদ্দীন উহ! অল.-আকৃস! মস্জেদে স্তাঁপন করিলেন। ইহা তগ্যাপি 

সেখানে রক্ষিত আছে। মস্জেদের বৃহৎ কুলুঙ্গীতে আজিও সালাহুদ্দীনের 

খোদিত প্রস্তর-লিপি দেখিতে পাওয়া যায় । 

টায়ারের দক্ষিণে কেবল করক, সফেদ, বেলভয়ের ও মণ্ট রিয়েলই 
এখন ক্রুসেডারদের হাতে ছিল। তন্মধ্য টাঁয়ারই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 

বলিয়। ১লা নভে্বর সালাহুদ্দীন সেদিকে তাহার বিজয়ী-বাহিনী প্রেরণ 
করিলেন। বার দিন পরে তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, 

বিভিন্ন নগরের যে সকল রক্ষী-সৈম্ৃকে তিনি মুক্তিদান করিয়াছিলেন 
তাহারা প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ করিয়৷ টায়ারে সমবেত হইয়াছে ; কন্রাড প্রাচীরের 
দৃঢ়তা সাধন এবং পরিথার গভীরতা ও প্রসারতা বদ্ধন করিয়৷ উন 
দুর্ভেদ্য করিয়! তুলিয়াছেন। জয়লাভের আশ! ক্ষীণতর হইলেও সালাহুদ্দীন 



টায়ার অবরোধ ৮৫ 

নগর অবরোধ করিলেন । তাহার সতরটাী যন্ত্র অহনিশ ছুর্গ-প্রাচীর ধ্বংসের 

চেষ্টা করিতে লা্িল। কিন্ত টায়ারের প্রাকৃতিক অবস্থান অবরোধের 

গ্রতিকূল হইরা দাড়াইল। লৌহ-শলাকার ন্যায় এক সম্কীর্ণ ভৃ-খণ্ড দারা 
নগর মূল ভূভাগের সহিত সংযুক্ত ছিল; ইহার উপর দিয়া অতি অল্প 

সৈম্তই আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারিত | রক্ষী-সৈম্ত ব্যতীত উভয় পাশ্বন্থ 
বজরা স্লেকার ধনুদ্ধরদের বিরুদ্ধেও তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে 

হইত | এগুলিকে বিতাড়িত করার জন্য বায়রুত হইতে দশ থানা রণপোত 

আনীত হইল | উহারা খৃষ্টানদের দাড়টান৷ জাহাজগুলিকে বন্দরের মধ্যে 
তাড়াইয়া দিল। কিন্ত ২৯শে ডিসেম্বর মোসলেম নৌ-বহরের অদ্ধাংশ 
অসতর্ক অবস্থার শত্রুপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত ও ধৃত হইল । অবশিষ্ট জাহাজ- 

গুলি অপধ্যাপ্ত বিধায় বায়রুতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ পাইল। খুষ্টানেরা 

উহাদের পশ্চা্ধাবন করিলে নাবিকেরা আতঙ্কে তীরে ন্]মমিয়া পড়িল। 
এই সুযোগে শক্ররা তাহাদের জাহান্গুলি আগুনে পোড়াইয়া দিল। 

তীরেও ভাগ্য মোস্লমানদের প্রতিকূলতা! করিল । তাহার! উপহুর্-প্রাচীরে 

উঠিয়৷ মুল প্রাচীরে আরোহণের চেষ্টা করিলে কন্রাডের নেতৃত্বে রক্ষী- 
সৈন্টেরা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়। দিল। 

জল, স্থল-_সর্ধবত্র পরাজিত হইয়া সালাহুদ্বীন এক সনর-সভা 

আহ্বান করিলেন । তখন ডিসেম্বরের শেষভাগ ; বুষ্টি ও তুষার পাতের 

ফলে এ সুময় প্রান্তর কর্দম-সমুদ্রে পরিণত হয়; শীত ও আর্রতার দরুণ 

অশ্ব ও সৈন্তদ্ূলে.নানা রোগ দেখা দেয়। এই সকল অস্থবিধা দেখাই 

অনেকেই প্রত্যাবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। পক্ষান্তরে কেহ 
কেহ বলিলেন, সমুদ্রোপকুলে টায়ারই ফ্র্যাঙ্কদের একমাত্র আশা-ভরস]। 

ইহার পতন হইলে ইউরোপ হইতে সাহায্যকারী সৈস্ত 'মাসিয়া কোথাও 
আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। ইহাদের যুক্তি গভীর দূরদৃষটিস্পন্ন 



৮৬ সোলতান সালাহ্ুদ্দীন 

ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু অবশেষে সংখ্যাধিক্য বশত: ভীরুদলই জয়লাভ 
করিল। ১১৮৮ খৃষ্টানদের ১লা জানুয়ারী মোসলেম বাহিনী দল ভাঙ্গিয়া 

হব স্থ গৃহে চলিয়া গেল। লোলতান তীহার ব্যক্তিগত সৈম্তগণকে একরে 

সরাইয়া লইয়া! গেলেন । 

টায়ার ত্যাগ সালাছদ্দীনের বিজয়-গতির পরিবর্তন-বিন্দু। ইব্মুল 

আসীর স্তায়তঃ ইহার নিন্দা করিয়। গিয়াছেন। এই মারাত্মক ভ্রমের 
ফলে তীহার ষে ক্ষতি হয়, কিছুতেই তাহার প্রতীকার করা সম্ভবপর হয় 

নাই। অবশ্ত সালাহুদ্দীনের পক্ষে যে কিছুই বলিবার নাই, এমন নছে। 
একাদিক্রমে দীর্ঘকাল অবরোধ চালাইতে বা নিষ্বম্দী বসিয়। থাকিতে গেলে 

সৈগ্কদের উৎসাহ হাস পাইত ; ক্লান্তিকর অধঃখনন ও অবরুদ্ধ নাগরিকদের 

অবিশ্রান্ত আক্রমণে তাহাদের বিরক্তি বঞ্ধিত হইত ; তদুপরি এক্সপ মিশ্রিত 
বাহিনীতে রোগ, হিংসা-কলহ ও অসস্তোষ স্্টি অনিবাধ্য ছিল বলিয়! 
পরিণামে সৈশ্কের বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারিত। তজ্জম্ঠ সালাহুদ্দীন 
বরাবরই দীর্ঘ অবরোধ পরিহার করিয়া চলিতেন। তাহার স্বাভাবিক 

দয়াও এরূপ অবরোধ ত্যাগের অন্কতম কারণ। তিনি এতদুর দয়ার্-চিত্ত 
ছিজেন ঘষে বলপূর্ববক নগর আক্রমণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও রক্ষী- 
সৈম্তেরা আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব করিলে তিনি তাহা মঞ্জুর করিতে কুণ্ঠিত 
হইতেন না। অবশ্ঠ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধাণ না করার জন্য তিনি 

তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইতেন। কিন্ত তাহার। যে প্রতিিংসার 

বশবর্তী হইয়া! সুযোগ পাওয়া মাত্রই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিত, এ 

কথা কখনও তাঁহার মনে হইত বলিয়া বোঁধ হয় না। যুদ্ধ শেষ না 

হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কারাগারে আবন্ধ রাখিলেই দুরদর্শিতার পরিচয় 
পাওয়া যাইত। কিন্ধ অতিরিক্ত দয়া ও প্রতিজ্ঞাপালনের কঠোরতা 

তাহার পরিণাম-দরিতা মাটী করিয়া দেয়। এভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত খুষ্টান 
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সৈন্টে টায়ার পরিপূর্ণ হইয়া যায়। রক্ষীদের অপ্রত্যাশিত শক্তিবৃদ্ধির 
জন্ক সালাভুদ্দীনের অপরিশামদদশিতাই প্রধানত: দায়ী । 

অবরোধে যতই বাঁধা থাকুক না কেন, টায়ার জয়ের সন্কল্প ত্যাগ 

কিছুতেই সালাহুদ্দীনের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় নাই । নূতন নৌ-বহর গঠন 
করিয়া খৃষ্টান জাহাজগুলিকে বিনষ্ট করা এবং পরিখা পূর্ণ করিয়া প্রাচীর 
ধ্বংসের চেষ্টা করাই তাহার একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত ছিল। এই 
চেষ্টার তাহার অর্দেক সৈচ্ নষ্ট হইলেও ইহাতে পরাম্মথ না হইলেই 
বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যাইত । কলে-স্থলে নগর অবরোধ করিয়া 

সাহাব্যকারী সৈশ্ভগণকে দুরে রাখিয়া! ইহার বিপুল অধিবাসীবর্গকে 
অনাহারে মারার ব্যবস্থা করিতে তিনি যে অবহেল৷ প্রদর্শন করেন, তাহা 

ঘমর্থন করার কোনই উপায় নাই। তীহার এই রাজনীতিজ্ঞানহীনতার 
ফলে টায়ার বিচ্ছিন্ন খৃষ্টানদের পুনশ্মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহাঁকে 

কেন্ত্র করিয়াই তাহারা পালেস্তাইনের উপকূলে তাহাদের হত রাজা ও 
গৌরবের আংশিক পুনরুদ্ধার সাধনে সমর্থ হয়। কেবল এই একটা নগর 
তাহাদের অধিকারে না থাকিলে একরে তৃতীয় কুসেডের কথা কখনও 

শুন! যাইত কিনা, সন্দেহ । 
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টারারের অবরোঁধ উঠাইবার শোচনীয় পরিণাঁম সঙ্গে সঙ্গেই 
প্রতীয়মান হইল না। পুণ্যতূমি পুনরুদ্ধারের জন্ত সৈন্ত সংশ্রাহ করিতে 
ইউরোপের সময় লাগিল। ইত্যবসরে সালাহুন্দীন শীত খতু একরে 
অতিবাহিত করিলেন । ছুই জন পত-চরিত্র লোক সেন্ট জনের হাসপাতালে 
নিযুক্ত হইলেন। বিশপের প্রাসাদকেও হাসপাতালে পরিণত করা 
হইল। সোলতান উভয় হাসপাতালের জঙ্কই প্রচুর স্থায়ী বৃত্তি নির্দারণ 
করিয়া দিলেন। ছুর্গ ও প্রাচীরা'দির দঁ়ত। সাধনের জন্ত কারাকুশ একরে 
আহূত হইলেন। বেলভয়ের বা কাউকাব অবরোধ ও দেমাঁশ.ক্ পরিদর্শন 
করিয়া ১৪ই মে সালাহুদ্দীন উত্তরাঞ্চলে ঘাত্র! করিলেন। ত্রিপোলিসের 
কাউন্টি ও এট্টিয়কের প্রিন্সিপালিটি জর তাহার লক্ষ্য ছিল। তিনি 
ত্রিপোঁলিস 'অবরোধ করিলেন। কিনব দূর্গ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল; তুপরি 

সিসির্লীর রাজা উইলিয়াম তাহার বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি মার্গারেটাঁসের 
অধীনে ৫০* নাইট ও ৫০ খানা দীড়টানা জাহাজ প্রেরণ করিলেন; 
কন্রাডও বিপন্ন প্রতিবেশীর ( এটটিয়কের প্রিন্স বহেমণ্ে পুত্র রেমণ্ড? 
সাহাধ্যার্থ ছুটিয়া আসিলেন। কাজেই সালাহুদ্ীন ত্রিপৌঁলিস জয়েন 

সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া হেসন্ুল আক্রাদ ( ক্রেকডেস চেভালিয়াস ) বা! কুষদ 

দুর্গের নিকটে মুল শিবিরে চলিয়া গেলেন । 

ইমাহুদ্দীনের নেতৃত্বে মেসোপতেমিয়ার জায়গীরদারেরা৷ তাহার 
পতাকা-নিয়ে সমব্তে হইলে ১লা৷ জুলাই শুক্রবার সালাহুদ্দীন বিজয়- 

অভিযানে বহির্গত হইলেন। উনুক্ত প্রান্তরে তাহাকে বাধাদান করিবার 
মত শক্তি তখন খৃষ্টানদের ছিল না । কাজেই দুর্গের পর ছূর্গ ও নগরের 

পর নগর তাহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে লাগিল। আন্তারতুস্ বা 
টর্টোসার উপরই সর্বপ্রথম তাহার নজর পড়িল। ওরা জুলাই অবরোধ 
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আরম্ভ হইল ; তীহার চরেরা শিবির স্থাপন করিবার পূর্বেই সৈন্তেরা 
একটা ছুর্গ অধিকার করিয়া উহা দগ্ধ ও ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। 

কিন্ত আর একটা ছুর্ণ খৃষ্টানদের দখলে রহিয়া গেল। ভেলোনিয়ার 

অধিবাসীরা নগর ত্যাগ করিয়৷ পলায়ন করিল; কিন্তু বৃহৎ মার্গাৎ দুর্গ 

মোসলমানদ্িগকে বাধানানে সমর্থ হইল | জেবেলার লোকেরা সালাহুদ্দীনকে 

দেখিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; ১৫ই জুলাই নগর-রক্ষী হুর্গও আত্ম-সমর্পণ 

করিল। পরবর্তী শুক্রবারে লাদিকিয়া! অধিকৃত হইল; তৎপরবর্তী 
শুক্রবারে মোসলমানের! পাহাড়ের উপরস্থ বৃহৎ সেওন দুর্গ দখল করিল। 

রক্ষী-সৈন্বের! বন্দী বলিয়া পরিগণিত হইলেও জেরুসালেমের অনুরূপ 
শর্তে তাহাদিগকে মুক্তি দানের ব্যবস্থা হইল । আগষ্টের তিন শুক্রবারে 

বুকাস, অশ -শুগর ও শাশ্মিন শহর লালাহুদ্দীনের দখলে আসিল। তীহার 

বিজয়-শোত সর্ধজ্র অবাধ গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

বাঙ্জয়! দুর্গের ছুর্ভেদ্যতা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। ভীষণ 

সংগ্রামের পর ২৩শে আগষ্ট ইহাও মোসলমানদের অধিকারে আসিল। 

অধিবাসীর! বন্দীকৃত ও প্রচুর লুগ্টিত ভ্রব্য বিজেতার হস্তগত হইল। 
শাসনকর্তা ও তাহার আত্মীয়ের! এটিয়কের প্রিন্সের জ্ঞাতি বলিয়া মুক্তি 

পাইলেন । ভীহাদের মধ্যে এক নব-বিবাহিত যুবককে মোসলমানেরা 

তাহার পত্বীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই সংবাঙ্গে 
সালাহুদ্দীন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে একত্র 

করিয়া নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। এই সদাশরতা বিশ্থৃত হওয়া 
বহেমণ্ডের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না । মোসলমানেরা দারবেশক ও বাগরাস 

নামক চুইটা প্রয়োজনীয় সীমান্ত ছুর্ণ দখল করিলে প্রিহ্ল শান্তি প্রার্থনা 
করিলেন। সালাহদ্দীনের সৈন্সেরা তখন বিজক্ব-ক্লাস্ত । লুঠনের প্রতি 
তাহাদের রীতিমত বিতৃষ জন্মিয়া গিয়াছিল। ক্রমাগত তিন মাপ কাল 
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ঝঞ্ধার ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইয়া তাহারা গৃহগমনের জন্য ব্যগ্র হইয়া 
পড়িয়াছিল। কাজেই আট মাসের মেয়াদে প্রিন্সের সহিত তাহাদের এক 
সন্ধি হইল । ১লা অক্টোবর | শর্তানুসারে সমস্ত মৌসলমান বন্দী মুক্তি 

পাইল। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এট্টিয়ক রক্ষার কোন সুব্যবস্থা না হইলে 
সোলতানের হস্তে নগর সমর্পণের কথ! রহিল । 

আলেপ্পো ও হামায় সাদর অভ্যর্থনা লাতের পর ২০শে অক্টোবর 

সালাহুদ্দীন দেমাশৃকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন পবিত্র রমজান মাস ; 
এ সময় গ্রতোক মোসলমানই বিশ্রাম ও গৃহ-স্থথ কামনা করিয়া থাকেন । 

কিন্ত সালাহুদ্দীন আরামের চিন্ত! বিসর্জন দিয়া প্রথর শীতের নিদারুণ 

কষ্ট উপেক্ষা করিয্া কেবল ব্যক্তিগত লোকজন সহ টেম্পলারদের অধীন 

সফেদ অবরোধে যাত্র। করিলেন । মুষলধারে বারিপাত হওয়ায় সমগ্র 

ভূভাগ জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। মোসলমানেরা তাহা আদৌ 

গ্রাহ্থ করিল ন1; দুর্গধবংসী যন্বগুলি যথাস্থানে স্থাপিত না হওয়া পধ্যস্ত 

সালাহুদ্দীন শব্যা স্পর্শ করিতেও রাজী হইলেন না। এক মাস অবরোধের 

পর ৬ই ডিসেম্বর রক্ষী-সৈম্তেরা আত্ম-সমর্পণ করিল। তাহারা 

সামরিক সম্মানের সহিত টায়ার গমনের অনুমতি পাইল । অতঃপর 

বলভয়েরের পালা আসিল। ভর্ধে প্রবল ঝঞ্ধা ও বৃষ্টিপাত, পদ্র-নিয্লে 

: দর্ম-সমুদ্র । তথাপি অবরোধ চলিতে লাগিল। বিপুল ক্ষতি স্বীকারের 
পর মোসলমানের! প্রাচীরের একাংশ ভগ্ন করিতে সমর্থ হইল। ১.৮৯ 

খৃষ্টানদের ৫ই জানুয়ারী হম্পিটালারেরাও তাহাদের প্রতিদন্বী সম্প্রদায়ের 

পদাঙ্কান্ুসরণ করিল । ঠিক এই সমর করক দুর্গের পতন-সংবাঁদ আসিল। 
অল্-আদিল মিসর বাহিনী লইয়! ইহা অবরোধ করেন। খাদ্যদ্রব্য 

ফুরাইয়া গেলে রক্ষী-সৈন্েরা অশ্বমাঁংস ভোজন করিয়াও আত্মরক্ষার প্রয়াস 
পায়; এমন কি তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্তাগণকে পর্যন্ত তাহারা দুর্গ হইতে 
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বাহির করিয়া দের । সোলতান্রে আদেশে অনুচরেরা তাহাদিগকে 

খ,জিরা আনিল। তিনি তাহাদের মুক্তি-পণ দিয়! তাহাদিগকে নিরাপদে 

খৃষ্টান রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। শক্রর প্রতি এরূপ সদাশয়ত। জগতে 

ছুলভি। 

সফেদ, বেলভয়ের ও করক মোসলমানদের হস্তগত হওয়ায় 

পৃষ্টানেরা যে আর কখনও 'আরব ও মিসরের শান্তশিষ্ট সওদাগর ও হজ- 

যাত্রীদের উপর অত্যাচার করিবে. সে আশঙ্কা রহিল না । কিন্বু ঘটনা- 

স্রোত শীপ্বই প্রমাণিত করিল যে টারারে খৃষ্টানদের পুনশ্মিলনে বাধা না 
দিয়া বরং উহার সহায়তা করায় সালাহুদ্দীনকে অচিরে যেক্ষতি ভোগ 

করিতে হইল, তাহার তুলনায় এই বিজয় লাভ নিতান্ত অকিঞ্চিংকর | 

সই 



০ শ্ল স্লুতজা 

জেরুসালেষের পতন-সংবাদ ইউরোপে পৌছিলে ঘরে ঘরে ক্রন্দনের 

রোল উঠিল। “সোনার প্রাচ্যে” খৃষ্টান সভ্যতার একমাত্র কেন্দ্র ও 

বাইবেলোক্ত পবিত্র নগররাজি বিধশ্মীদের হস্তগত হওয়ায় তাহা পুনরুদ্ধারের 
জন্ত খুষ্টান জগত স্বভাবতঃই অধীর হইয়! পড়িল। পোপ নৃতন ক্রুদেডের 

তেরী বাদন করিলেন। ধশ্যুদ্ধে যাভাদের মৃত্যু হইবে, তিনি তাহাদের 

সর্ধপ্রকার পাপ-মে,চনের ভার লইলেন | কাজেই পাপা-মহলে যুদ্ধো্ছমের 

সাড়া পড়িয়া গেল। নৃপতিবৃন্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের র্রিচার্ডই সর্বপ্রথম 

ক্রুশ গ্রহণ করিলেন। ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ অগন্তাস ইংল্যাণ্ডের সহিত 

চিরন্তন বিবাদ ভূলিয়। গিয়। ক্রুসেডে গমনের জন্ট প্রস্তুত হইলেন । ক্যাণ্টর- 

বারীর বলডুইন উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়! থুষ্টান জগতে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধ্যন্ত প্রত্োকটী 

লোকের সম্পত্তির দশমাংশ “সালাদিন কর? রূপে গৃহীত হইল। হতভাগ্য 

যিহদীরাও বাধ্য হইয়া যুদ্ধ-ভাগারে প্রচুর অর্থ দান করিল। ইংলগ্ডে সংগৃহীত 
অর্থের সাত ভাগের ছর ভাগই স্বন্ন-সংখ্যক যিহুদীর নিকট হইতে বলপূর্ববক 
আদায় করা হয়। তৎপরে আসিল লুগন ও হত্যাকাণ্ডের পালা । তাহাদের 

প্রত্যেকটা গৃহই লুস্তিত ও তম্্ীভূত হইল। লগুনের বধাজপথে খৃষ্টানেরা 

যে সকল গ্লিহদীর সাক্ষাৎ পাইল, তাহাদের প্রত্যেককেই তা করিল। 
ইয়র্কের রিহুদীরা প্রাণভয়ে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। খুষ্টানেরা উহা 

অবরোধ করিলে তাহারা আত্মহত্যা করিয়! সকল অত্যাচারের হাত 

এড়াইল। যে অল্প কয় জন এই বীভৎস কাধ্য করিতে সাহসী হইল না 

তাহারা প্রাণ রক্ষ! পাইলে ধর্ম ত্যাগ করিতে স্বীকার করিল | অবরোধ- 
শস্পপপীপপাপিসপস্পাশী শিপ শি শশী শী 

শপ কপ পিপিপি পিপি, ল পল শদাসপিশ পল সীপপপপ পপ 
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একরের যুদ্ধ | ৯৩ 

কারীরাও তাহাতে সম্মত হইল ; কিন্ত ভহতভাগ্যেরা সরল বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ 

করা মাত্রই তাহারা তাহাদিগকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিল ।%& 

ৃষ্টানদের অদম্য উৎসাহ সহজেই উদ্দীপ্ত হইল বটে, কিন্ধ 

তাহাদের যুদ্ধ-যাত্রায় বিলম্ব ঘটিল। সিসিলির উইলিরাম ক্ষিপ্রগতিতে 

ক্রিপোলিসের দাহায্যে ছুটিয়া গেলেও ইংরেজ ও ফরাসীরাদেরা ১১৮০ 

ৃষ্টাবের গ্রীষ্রকালের পূর্বে পোতারোহণ করিতে পারিলেন না। 
জান্ত্নানীর সন্রাট ফ্রেডারিক বার্লারোসা তখন সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধ; 
তথাপি স্তীহ্থার শৌর্ধ্যবীধ্য বেশ মক্ষু্ ছিল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাজন্য- 

বর্গের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এক বিরটি বাছিনী লইয়া ১১৮৯ খুষ্টানব্ধের 

মে মাসে পুণ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন । কিন্ধ ধর্ম-যোদ্ধার গৌরব 
লাভ তাহার ভাগ্যে ছিলনা । পথিমধ্যে তিনি সালেফ নদীর প্রথর 

শোতে তলাইনা গেলেন (জুন ১০, ১১৯০ )। তাহার বিশাল বাহিনীর 

একাংশ মাত্র তৎপুত্র (স্ুয়েব্য়ার ডিউক ) ফিলিপের অধীনে মন্থর 

গতিতে পালেম্তাইনের দিকে অগ্রসর হইল | 

এদিকে ফ্র্যাঙ্কেরা ও নিশ্চেষ্ট ছিল না | রাণী সিবিলা সালাহুদ্দীনের 

নিকট আস্কালনের প্রতিজ্ঞ। পালনের দাবী করিয়া বসিলেন। তদগ্ুসারে 

রাজা গে দশ জন বন্দী সহ ১১৮৯ খুষ্টাব্বের জুলাই মাসে টর্টো'সায় আনীত 
হইলেন । তাহারা কখনও সোলতানের বিরুদ্ধে অস্থধারণ করিবেন না 

বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় তাহাদিগকে মুক্তিদান করা হইল। মণ্টফেরাতের 

বুদ্ধ মাকোয়েস টায়ারে তাহার পুত্রের ও তোরণ্র হাচ্ফে তাহার বিধবা 

মাতার নিকট প্রেরিত হইলেন। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা 

++ 16/1%. (6 5166 ৬৪5 000 3০৬/17 ) €৬০৫ 10056 9610174- 

1178 0০ 9 16৬ ৪5 01015826160 170 91700. 10 2 6৬1081506৬০ 
০1 068) ৬/৪5 0০76,..১076 011150107510517178 07 91508170616 6৮61৮ 11৮77% 

(7179 ৬1017 06 ৭115, 0০১০ 886118-9, 



৯৪ সোলতান সালাছদ্দীন 

প্রতিশোধ গ্রহণের ফিকির উত্তাবনে লাগিয়া গেলেন। পুরোহিতেরা 
তীহার্দিগকে প্রতিজ্ঞাপালনের দারিত্ব হইতে মুক্তিদান করিলে তাহারা 
বহু নাইট ও স্বেচ্ছাসেবক লইয়া টায়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্ত 
কনরাড গের বশ্ততা৷ স্বীকারে অসম্মত হওয়ায় তিনি বেলফোর্টের সম্মুখন্থ 
মোম্লেম বাহিনীকে কয়েকটা খগ্যুদ্ধে পরাজিত করিয়া একর যাত্রা 

করিলেন। সিসিলীর নৌ-বহর তীহাঁর অনুসরণ করিতে আদিষ্ট 
হইল ( আগষ্ট, ১১৮৯ )। 

কিছুদিন পরে দেন্সার্ক ও ফ্রিজিয়া হইতে ১২০০০ সৈম্ু সহ ৫* খান। 

জাহাজ আসিয়৷ গের সহিত যোগদান করিল । ফলে ক্রুসেডারদের সংখ্যা 

বত্রিশ হাজারে উঠিল ; ইহাদের মধ্যে ২০০০ নাইট ও তবশিষ্ট পদাতিক । 

বিউভায়েসের বিশপ € এভেস্নেসের বিখ্যাত নাইট জেম্স শীদ্রই বহু 
লোক লইয়া তাহাদের সহিত বোগদান করিলেন। এভাবে অবিরত 

সাহায্যকারী টসশ্ঠের মাগমনে দিন দিন ক্রুসেডারদের শক্কিবুদ্ধ হইতে 

জাগিল। তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা না করিয়া সালাহুদ্দীন তখন 
বেলফোর্ট অবরোধে শক্তিক্ষয় করিতেছিলেন। অথচ নিজে না গিয়। 

একদল সৈন্য পাঠাইলেই তাহারা সহজে এই অবরোধ চালাইতে পারিত ; 

ইত্যবসরে রাজার ক্ষুদ্র বাহিনী শক্তিশালী হওয়ার পূর্বেই তিনি উহা! 

অনায়াসে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে পারিতেন | টায়ারের শোচনীয় ভূল 

আবার এখানে অভিনীত হইল। ফলে এপ্রিল হইতে জুলাই পধ্যস্ত চারিটা 
মূল্যবান মান অনর্থক নষ্ট হইয়! গেল। ইতোমধ্যে শত্রুপক্ষের এত অধিক 
বলবৃদ্ধি ঘটিল যে, তাহাদিগকে পর্ধ/দস্ত করা অসম্ভব হইয়া দাড়াইল। 

যে অল্প কয়েক জন নাইট হিত্তিনের বুদ্ধ হইতে কোনরূপে পলায়নে 

সমর্থ হন, সিদনের রেজিনাল্ড তাহাদের অন্যতম। তিনি এই সময় 

বেলফোর্টের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই ধূর্ঠ নাইট দেখিলেন কোন ছুতায় কয়েকটা 



একরের যুদ্ধ ৯৫ 

দিন কাটাইয়া দিতে পারিলেই খৃষ্টানদের পক্ষে শক্তি সংগ্রহের সবিধ। | 

তজ্জনা তিনি সালাহুদ্দীনকে বলিলেন, তাহার পরিবারবর্ণ টায়ারে আছেন; 

মার্কোয়েসের হিংসার কবল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্য তিন মাস 

সময় পাইলে তিনি বিণ! ঘুদ্ধে ছুর্গ ছাঁড়িয়া দিবেন | সোলতানের চরিত্রের 

দুর্দলতা সহজেই তাহার নিকট ধরা পড়িল | তিনি ইস্লাম গ্রহণের ভাণ 

দেখাইয়া সৌলতানের সহিত আধ্যাত্মিক তত্ব সম্বন্ধে আলোচন! জুড়িয়া 

দিলেন। একজন অ-মোসলমানকে দীক্ষিত করার আশায় সালাহুদ্দীদও 

আনন্দের সহিত তাহার সঙ্গে তর্ক-বিতকে প্রবৃত্ত হইলেন | 

সোলতানের গ্প্তচর-বিভাগ অপদার্থ না হইলে তিনি অবশ্যই 
জানিতে পারিতেন বে, রেজিনাল্ড মার্কোয়েসের একজন বিশিষ্ট বন্ধু; 

কাজেই কল্পিত বিপদের আশঙ্ক,র কেল্লাদারের মায়া-কান্ন! ভীষণ ধাপ্সাবাজি 

মাত্র । তিনি বখন ধন্ম-বিষয়ক তর্ক-বিতর্কে হৃদয়-মন ঢালিঘ্না দিতেছিলেন, 

তীহার সৈন্যেরা তখন দুর্গের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিতেছিল। কাজেই 
অয় লাভের আশা আরও হুদুর-পরাহত হইয়া াড়াইল। 'অবশেষে যখন 

তাহার চাতুরী ধরা পড়িল, তখন আগষ্ট মাস। রাজা গে ইতঃপূর্বেই 
একর আক্রমণের জন্য প্রস্ত হইয়াছিলেন। সালাহুদ্দীন  মারাত্মকন্ধপে 

প্রতারিত হইলেন ; তথাপি তিনি রেজিনান্ডকে হত্যা না করিয়া শুধু 
কারাগারে পাঠাইয়। দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন। 

খৃষ্টানদের রণ-সজ্জা যে সালাহুদ্দীনের অজ্ঞাত ছিল, এমন নহে। 

টায়ারের নিকটে তাহার একটা বহিঃসেনানিবাস ছিল। জুলাইর প্রথমে 

তাহাদের সহিত রাঁজসেনার একাধিক থণ্ডযুদ্ধ হয়; একটা যুদ্ধে মোসল- 

মানদের পরাজয়ও ঘটে। সালাহুদ্দীন ইহা শ্বচক্ষে দর্শন করেন। অথচ 

রাজা গের সমরোগ্ভম পণ্ড করার জন্য কোনই চেষ্টা না করিয়া তিনি 

রেজিনান্ডের চাতুরী ধরা না পড়া পধ্যস্ত তীহার সৈন্যদল লইয়া 



৬ সোলতান সালান্ুদ্দীন 

বেলফোর্টের সম্মুখে নিন্ম] বসিয়া রহিলেন । অবশেষে ২৭শে আগষ্ট যখন 

সংবাদ আসিল, ফ্র্যাঙ্কেরা বাস্তবিকই একরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তখন 

তিনি অবরোধ উঠাইয়! তাহাদের পশ্চাঙ্ধীবন করিলেন। অবস্থ বেলফোর্ট 
অবরোধের জন্য যথেষ্ট সৈনা রাখিয়া! যাইতে তীহার ভুল হইল না; সাত 

মাস পরে রক্ষী-সৈন্যেরা তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। 
অথচ এভাবে অবরোধ চালহিবার জন্য এক দল ঠসন্য রাখিয়া তিন মাঁস 

পূর্র্বেই তিনি শক্রপক্ষকে বাঁধা দানে গমন করিতে পারিতেন। 

সমর-সতা! তীহাঁকে বিপরীত পরামর্শ দিয়া থাকিলে তাহা মানিয়া চলা 

কিছুতেই তাহার পক্ষে উচিত হয় নাই । 

“যদি দশ বৎসরের যুদ্ধের জন্য ট্রয় নগরী বিখ্যাত হইয়া থাকে, যদি 

খৃষ্টানদের বিজয় লাভে এট্টিয়কের গৌরব বুদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে ষে 

একরের জন্য সমগ্র বিশ্ব বিবাঁদে প্রবৃত্ত হয, উহা! নিশ্চিতই অমর যশের 

অধিকারী ।” একর এক জিহ্বাকৃতি ভূখণ্ডে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ 

দিক্ ক্রমশঃ সন্থীর্ণ হইয়! গিয়াছে ; উত্তর ও পূর্ব দিকে স্থল, অন্যদিকে 
সমুদ্র-জল, পশ্চান্তাগে মিনা বা পোতাশ্রয়। নগরে তখন একটীমাত্র 

পাঁড়া ছিল ; উহার পরিধি $ মাইল । একটা শৃঙ্খল ও “পতঙ্গ-দুর্গ” নামে 
এক ভয়াবহ গিরি-ছুর্গ পৌতীশ্রয় রক্ষা করিত | “অভিশপ্ত ছর্গ' নগরের 

উত্তর-পূর্ব্ব কোঁণে অবস্থিত ছিল । উত্তর-দক্ষিণে ২* মাইল বিস্তৃত বৃহৎ 
প্রাস্তর শোভা পাইত। বেলুস নদীর ছুইটী দীর্ঘ শাঁখ। বহু প্রশাখাসহ 

ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। সমুদ্র-তট হইতে প্রোর পাঁচ মাইল 
দূরে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নাত্যুচ্চ পাঁহীড়-শ্রেণীতে সামরিক আঁ্ডা স্থীপনের 

খুধ সুবিধা ছিল। ইহার দুই মাইল পশ্চাতে প্রীস্তরের পুর্ব সীমায় 
লেবানন গিরি-শ্রেণীর দক্ষিণাংশ অবস্থিত। শক্রর আক্রমণ ও শীত 
খতুতে নিয়ভুমির ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে এখানে নিরাপদে আশ্রয় 



একরের যুদ্ধ ৯ 

গওয়! যাইতে পারিও | এতগ্াতীত এখান হইতে বিপক্ষের ' গতিবিধি 
পর্ধ্যবেঙ্গণেরও নুবিধা “ছিল। 

২৮খে আগষ্ট রাজা'গে একরের সিংহতঘারের ঠিক সন্দুথে তেল-উল- 
মুল্লীন বা' উপাসকের পাহাড়ে শিবির সন্মিবেশ করিলেন! ছুই দিন পরে 
সার্গাছজ্গীনও লেখানে হাজির হইলেন । তীহার উদ্দেশ্থ ছিল, অবরোধ- 

কাদ্িগাণকেই অককোধ কযা! তজ্জকা তিনি তীহার সৈষ্টদলকে বেলুল নদী 
হইতে জল.-আয্যাদিত্বা পাহাড় পধ্যন্ত বিভৃতি করিলেন। এক মাস পরে 

ভিনি আরও উত্তরে লবিয়া গেলেন | তীহার' লৈচ্সেরা একরের উত্তরস্ছ 

সমুদ্রতীব পর্ধাস্ত সমগ্র স্থান বেষ্টন করিয়া ফেলিল ; অল._-আধ্যাদিয়ার 

তীহার শিবির পড়িল। ফ্রাযাঙ্কেরা তখনও সম্পূর্ণরূপে নগর অবরোধ 
করার মত শক্কিশালী, হয় নাই। কাজেই তকিউদ্দীন অনাদ্নাসে 

তাহাদের ত্যাহ ভেদ করিব! দুর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন ( ১৫ ও ১৬৪ 

সেপ্টেম্বর) | সাঁলাহন্দীন নিজ্জেও একবার নগরে গমন কন্ধিলেঙগ। 

দুর্গে যথেষ্ট রক্ষী-লৈষ্ক ও প্রচুর খাছদ্রব্য ছিল। কাজেই সহসা উহায় 

পতনেষ আশঙ্কা ছিল লা । 

প্রথমে উতয় পক্ষে খণ্ড-ঘৃদ্ধ আরস্ত হইল। ক্রমে সৈন্টের! এই 
দাষাস্ক ব্যাপারে এত অভ্যন্ত' হই] গেল যে, সহসাবুদ্ধ বন্ধ করিয়া 

পরস্পরের লহিত কথাবার্ডা বলিত। যখন তাহারা শ্রান্ত হইয়া! পড়িত, 
তখন ছুই দলের বালকদের মধ্যে মারামারি লাগাইরা! দিয়া তামাল দেখিত 1 
পক্চান্তরে উদ্ভয় পক্ষে বর্ষক্োচিত কাধ্যও অন্থর্টত হইত। যে" সকল' 
তৃষ্টান তাহাদের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিত, দুর্দীস্ত বেছুইনেরা তাহাদের 
দণ্তক কাটি পুরস্কারের জন্য সোলতানের  নিকট'লইয্বা যাইত। খৃষ্টান 
নারীরাও তুর্ব বঙ্গীদের চুল ধরিয়া টানিত, তাহাদিগকে লঙ্জাকর়রূপে 
জপ-প্রয়োগ করিত,শেষে তাহাদের মন্তক কুচিকুচি করিয়া কাটিয়। ফেলিত। 



৯৮ সোলতান সালানদ্দীন 

এইরূপে খণ্ডযুদ্ধ চলিতে চলিতে অবশেষে যথারীতি শক্তি পরীক্ষার 
সময় আসিল। ৪ঠা অক্টোবর সৃর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেহ ফ্র্যান্কেরা 

সচল হইয়া উঠিল। মোঁস্লেম বাহিনীর সমান করিয়! সমুদ্র হঈতে বেলুস 
পর্্স্ত পূর্ণ ছুই মাইল ব্যাপিয়৷ তাহাদের সৈন্তদল একরের চতুর্দিকে তর্ধ- 
চন্দ্রাকারে স্থাপিত হইল। চিরাচরিত নিয়মে ধনুদ্ধরগণ সম্মুখে স্থান গ্রহণ 

করিল$ তৎ-পশ্চাতে নাইটগণ ও পদাতিক সৈন্যদল ্বনভাবে সঙ্গিবিষ্ট হইল । 
তাহার! চারিভাগে অগ্রসর হইল। রাজা দক্ষিণ পাশ্থের পরিচালন-ভার 
গ্রহণ করিলেন ; তীহার সন্মুথে রেশমী চন্দ্রাতপের নিক্কে একখানা বাইবেল 

স্থাপিত হইল। মণ্টফেরাতের কন্রাড ও থুরিঞির সন্তাস্ত জমিদার 
লুই কেন্দ্র-ভাগছয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ; টেম্পলারেরা বাম পার্থে 

সমবেত হইল। নালাহুদ্দীন স্বয়ং মোস্লেম-কেন্ত্র পরিচালনা করিলেন ; 
শাহ.জাদ] অল্-আফজাল ও জজ.-জহির দক্ষিণ পার্ছে স্থান গ্রহণ করিলেন। 

কেন্দ্রভাগের দক্ষিণাংশ মোসেল ও দিয়ার বকরের সৈন্য সাহায্যে এবং 

ৰাম অংশ তাইগ্রীস তটের আমীরদের অধীনায়কতায় পরিচালিত কুর্দি জা্চি, 

হরাণের কুকবারীর অনুচরবৃন্দ ও সিঞ্জারের টসন্যদল ঘ্বার৷ গঠিত হইল। 
উত্তর সিরিয়ার উৎকৃষ্ট সৈন্যের দক্ষিণ পার্থ স্থান গ্রহণ করিল; 

সালাহুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও ভ্রাতুশ্ুত্র তকিউদ্দীন এই অংশের 
পরিচালনা-ভার প্রাপ্ত হইঙ্লেন। শের্কর মিসর-বিজ্ঞপ্ী মামলদের মধ্য 

হইতে নির্বাচিত প্রবীণ সৈন্গের! বাম পারে স্থান গ্রহণ করিল। এইক্ূপে 
সর্ধবাপেক্ষা! সঙ্কটময় গ্বান-_ সর্ব দক্ষিণ ও সর্বোত্তর প্রান্তের ভার মোসলেম 

বাচিনীর সর্ধোত্রষ্ট সৈন্যের উপর অপিত হইল । কিন্তু কেন্জ্রভাগ 

সাঁলাহুদ্ীনের শরীর-রক্ষিগণ ব্যতীত মেসোপতেমিয়া ও কুর্দিন্তানের 
্বর-পরীক্ষিত . সৈন্তদলের সাহায্যে গঠিত হওয়ার উহা! অপেক্ষাকৃত 
বল রূহিযা গেল। 



একরের যুদ্ধ ৯৯ 

সুর্ধ্যোদয়ের চারি ঘণ্টা পরে একরের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে 

্র্যাঙ্কেরা মোসলমানদের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিল । তকিউদ্গীন 
তাহাদের জন্ অপেক্ষা না করিয়া সৈশ্গণকে প্চাছর্তন করিতে আদেশ 

দান করিলন | ভ্রাহ্বেরা তাঁহার ৩ হুসরণে গুলুন্ধ হইলে সহসা গতি 

পরিবর্তন করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করাই ছিল এই কৌশলের উদ্দেস্ত। 
ুর্ভাগ্যবশতঃ সালাহুদ্দীন মনে করিলেন, তাহারা শত্র-সৈশ্তের সম্মুখ হইতে 
পলায়ন করিতেছে ; কাজেই তিনি কেন্দ্র-ভাগের কিরদংশ তাহাদের 

সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। এইরূপে শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় বাম পার্শ্ব 

শক্রগণকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু সালাহুদ্দীনের কেন্দ্রতাগের 
দৌর্ধবলা ফ্র্যাস্কদের দৃষ্টি এড়াইল না । তাহাদের অশ্বারোহী ও পদাতিকেরা 
ঘন-সঙ্গিবিষ্টতাবে সেদিকে হগ্রসর হইল। মোসলমানদের অত্যন্ত নিকটে 

আসিয়া তাহারা একযোগে ভীমবেগে তাহাদের উপর আপতিত হইল। 

দিয়ার বকরের 'সৈন্থগণকেই আক্রমণের প্রচগ্ডততা ভোগ করিতে হইল। 

ফলে তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল । নাইটেরা 

চিরদিনই অসংযত ও উদ্রমস্তিফ ; তাহারা পলায়িত শত্রু সৈশ্ের পশ্চান্ধা- 
বন করিয়া পাহাড়ে সেনাপতি বাঁসস্থানে উপনীত হইস্বা তন্ন তন্ন করিয়া 

শিবির অহ্ণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা এত দ্রুত ধাবন করিল যে, 

পদ্দাতিকেরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। এখন নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া 

তাহারা যত দ্রুত পারিল, মূল বাহিনী অভিমুখে ধাবিত হইল। সালাহ- 
দীনের বামপাশ্ব' তখনও তক্ষতদেহে দুঢ়তাবে হ্ব-স্থানে ঘগ্ডায়মান ছিল। 

তাহার কেন্ত্রভাগের যে সকল সৈন্ু অবশিষ্ট ছিল, তিনি মুহূর্তে তাহা- 

দিগকে একত্র করিয়। ফেলিলেন | বিজয়ী ফ্র্যাঙ্কের৷ যখন তাহার শিবির 

হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, তখন তিনি উচ্চৈঃস্থরে তাহার বিখ্যাভ 

রণনাদ্দ “আলাল ইস্লাম”+ উচ্চারণ করিয়া তাহাদের উপর আপতিত। 



১৪০৩ সোলতান সালাহুদ্দখীন 

হইলেন। দক্ষিণ ও বাম পার্থের সৈগ্ধেরাও তীহার সাহায্যার্থ আহত হইল? 
(ক এই. সমর আবনন্ধ সৈন্তগণও সহস! নগর হইতে বহি হইয়া জর্যাক- 
_দ্লিগকে আক্রমণ করিয়। রসিল। এভাবে উভয় দিকে আক্রান্ত হইয়। শক্রর! 

মম্পূর্ণক্ূপে পরাজিত হইল; হতাবশিষ্ট সৈন্যদের যে যে দিকে পারিল, 
রিশৃঙ্খরাাবে গলাস্কন করিল । সঙ্গিগণকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে দেখিয়! 
জ্যাক, বাহিনীর অন্যান্য অংশও ভীতিগ্রন্ত হইয়। তাহাদের শিবিরে গলাইয়া 

গেল। সেখানে উপস্থিত হইয়া! তাহার! 'অনুসরধকারিগণকে দুরে রাখার 
ব্যবস্থা করিল। 

খৃষ্টানদের মতে এই যুদ্ধে তাহাদের ১৫** ঠসন্য নিহত হয়। 

রাহাডদ্ধীনের মতে এই সংখ্যা! চারি হাজারেরও মধিক। হত্যা অপেক্ষা 
পলাব্রনেই মোসলমারদের অধিক ক্ষতি হয়; দিরা'র বকর বাহিনী বৃদ্ধক্ষেত্ 
হইতে একেবারে হদ্ুশ্য হইর! যার । .কুর্দদের সর্দার ও অপর একজন 

আমীর সহ ১৫০ডন সৈন্যের মৃত্যুর কথ! মোসলমান ইতিহাসে লিখিত 
আছে। পক্ষান্করে খুষ্টানদের মতে নিহত সৈনাঙের সংখ্যা.ইহার দশ গুণ । 

কাজেই দেখ] যাইতেছে .যে, কোন পক্ষ হইতেই প্রকৃত সংখ্যা জানিবার 
উপায় নাই। তবে পরাঞ্ষিড পক্ষই যে অধিকতর কতিগ্রস্ত হইয়াছিল, 

তাহাই স্বাভাবিক । 



রহিমকে আস্দতশ্রাঞ 

একরের যুদ্ধের পর সালাহুদীনের উচিত ছিল খৃষ্টান শিবির আক্রমণ 

করিয়া তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করা । কিন্ত তাহার শ্রান্তরাত্ত 

ইসনাদের 'তখন আর যুদ্ধ করার মত মেজাজ ছিল না। তাহাদেরই 

সঙ্গীরা এমনভাবে শিবির লুঠন করিয়াছিল ঘে, তাহারা পশ্চান্ধাবনকারী 
টেম্পলারদের জনা কিছুই রাখিয়! যায় নাই। সোলতান নিজেও 

সিরিয়ার উৎকট জরে কষ্ট পাইতেছিলেন। তথাপি তিনি এক সমর-সতা 
আহ্বান করিলেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর সৈন্যদিগকে বিশ্রাম দান 

করাই সাবাস্ত হইল। টায়ার ও বেলফোর্টের মারাঝ্ুক ভ্রম আবার 
এখানে অভিনীত হইল। রোগাক্রান্ত সোলতান ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৬ই 

অক্টোবর অল্-খর্রুব। পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন । শীঘ্বই বর্ধা আরস্ত 

হওয়ায় সংগ্রাম পরিচালনা 'অসম্ভব হইন্বা ঈীড়াইল। পারিপাশ্বিক অবস্থা 
খৃষ্টানদের আনুকূল্য করায় তাহারা এক বৃহৎ খাত কাটিয়া শিবির নিরাপদ 

করার স্বযোগ পাইল। ফলে ১১৮৯ থুষ্টাব্ের «ই অক্টোবর যে 

অবরোধ শেষ হইতে পাৰিত, ক্লান্তিকরভাবে প্রায় ছুই বৎসর চলিয়া! 

অবশেষে গৃষ্টানদের বিজয়লাতে উহার সমাণ্তি ঘটিল। . 

সালাহুদ্দীন অবসরকাল নূতন সৈন্য সংগ্রহে বার করিলেন। 
অন্-আদিল শী্রই মিসর-বাহিনী লইয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন । 
নৌ-সেনাপতি লুলুও আলেকজাজ্িয়া হইতে €* খান! জাহাজ লইয়া 
'একরে আসিলেন। শক্রদের মূল্যবান ত্রব্যপূর্ণ  ছুইথানা জাহান্ত তাহার 

হস্তে ধৃত হইল। ১**** নাবিক লইয়! তিনি তীরে অবতরণ করিলেন ; 
(কিন্তু তাহারা কর্দম-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া খৃষ্টান শিবিরের নিকটবর্তী 
হইতে পার্ধিল না । এদিকে সোলতানের উৎকষ্ঠার এক নূতন কারণ 
জুটিল। তিমি তাঁহার মিত্র কনষ্টার্টিনোপলের সম্রাট আইজাক ও 



১৯২ সোলতান সালাহুদ্দীন 

আর্েনিয়ার ক্যাথলিক তপতির নিকট হই হইতে ফ্রেভারিকের মৃত্যু ও জানান 
বাছিনীর অগ্রগতির সংবাঙ্গ পাইলেন | মেসোপতেমিয়ার নবাগত সৈন্যেরা 

তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। সালাহুদ্দীনের অকল্মণ্য 

বন্ধুরা এ সঙ্গে জার্মান বাহিনীর দৌর্বল্যের সংবাদটাও পাঠাইলে তাহাকে 

এভাবে পঙ্থু সারিতে হইত লা । অবস্ত সৈন্যসংখ্যা হাস পাওয়া সত্বেও 
আপাততঃ তাহারই জয় হইতে লাগিল। দেমাশ.কের জনৈক যুবক এক 
প্রকার গ্রীক-অগ্নি প্রস্তুত করার কৌশল জানিতেন। ইহা নিক্ষেপ 

করিলে 'অবরোধ-হূর্গ € যন্ত্রগুলি ভন্মীভূত হইয়! যাইত। তীহার 

উত্তাবনী শক্তিতে সন্ষ্ট হইয়া সোলতান তীহাকে পুরস্কার দানের প্রস্তাব 

করিলে এই মহাপ্রাণ শিল্পী উত্তর দিলেন, "খোদার কাজের জন্য যাহ 

করিয়াছি, তজ্জন্য আমি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারি না ।” ইহাতে 
সালাহুদ্দীন আরও সস্থষ্ট হইলেন । উত্তরাঞ্চলে সৈন্য প্রেরণের দরুণ 

মোস্লেম শিবিরের দক্ষিণাংশ হুর্বল হইয়। পড়িয়াছিল। সহসা ইহা 

আক্রমণ করিতে গিয়া ২৫শে জুলাই ফ্র্যান্কেরা অল্-আদিলের হন্ডে 

গুরুতররূপে পরাজিত হইল । তাঁহাদের স্বীকৃতি মতেই এ দিন অন্ততঃ 
৪*০* সৈন্য নিহত হয়; কিন্ধ প্রকৃত সংখ্যা ইহার দ্বিগুণেরও অধিক 1 

খণ্ড-যুদ্ধাদিতে জয়লাভ করিলেও স্থানান্তরে সৈন্য পাঠাইবার ফলে 

সালাহুদ্দীনের আর খুষ্টান শিবির আক্রমণ রুরার ক্ষমতা রহিল 
না। একবার শিক্ষা পাইয়া তাহারা আবার সম্ুখ-বুদ্ধে প্রবৃত্ত হইডে 

সাহসী হইল না । 

কিন্তু শীঘ্রই এই -বস্থার পরিবন্তন ঘটিল। এই যুদ্ধের ছুই দিন পরে 
ক্যাম্পেনের হেন্রী ১৭০০, ফরাসী-সেন্য, করেক হাজার নাইট, অভিজাত 

ও যুদ্ধোন্মত্ত পাত্রী লইয়৷ একরে অবতরণ করিলেন। খৃষ্টানদের সংখা 
এখন এক লক্ষে দাড়াইল। বাধ্য হইয়া সালাহুদ্দীন ১লা আগষ্ট আবার 



একরের যুদ্ধ ১০৩ 

পাহাড়ে সেন! সরাইয়! লইয়া গেলেন। ফলে একরের সহ্তি তাহার 
সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইল; কবুতরের ডাক, সুদক্ষ সন্তরণকারী বা 
ক্রুতগামী ক্ষুদ্র তরণী ছির সংবাদ আদানগ্রদানের আর কোনই উপায় 

রহিল না। একদিন একখানা অর্ণবধান ফরাসী ভাহাজের ছচ্সবেশে একরে 

প্রবেশ করিল। নগরে যখন একদিনেরও খাবার নাই, এমন সময় অনেক 
খাত্রব্য লইয়! মিসর হইতে তিনখানা জাহাজ আসিল। মুহূর্ত-মধ্যে 

ধৃষ্ঠানদের ফ্লাড়টানা৷ জাহাজগুলি উহাদের উপর আপতিত হইল। 
(সৌভাগ্যবশতঃ বাধু অনুকূল থাঁকান্ব ভীষণ যুদ্ধের পর মাল-জাহাজগুলি 

শক্রদের চীৎকার ও মোসলমানদের শোকরধবনির মধ্যে পোতাশ্রয়ে প্রবেশ 

করিতে পারিল। 

একবার বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিলে জাহাজ “পতঙ্গ দুর্গের 

আশ্রয়ে নিরাপদ হইত । তজ্জন্ত খৃ্টানের। উহ| বিনষ্ট করিতে বদ্ধ-পরিকর 

হইল | তাহাতে প্রস্তর নিক্ষেপ বা অগ্নি সংযোগের জন্য সুদক্ষ 
পিসাবাসীর! তাহাদের জাহাজের উপর একটা অত্যুচ্চ বুরুজ নির্ীণ 
করিল। মোসলেম নৌ-বহরে আগুন লাগাইবার জন্য একখানা দাঁহ্- 

পদার্থপূর্ণ জাহাজও পোতাশ্রয়ে প্রেরিত হইল। কিন্তু রক্ষী-সৈস্থের! 
একযোগে বুরুজ আক্রমণ করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। শক্রদের 

অন্লবাহী পোতখান৷ প্রতিকূল বাযুতে পথব্রষ্ট হওয়ায় তাহারা উহাও 

ধরিয়। লইয়া গেল। অক্টোবরের প্রথমে হুয়েবিয়ার ডিউক ৫*** জান্মান 
সৈন্য লইয়া একরে ছাজির হইলেন । বার্বারোসা-স্থতের উপস্থিতিত্তে 
খষ্ঠান মহুলে নবীন উৎসাহের সাড়া! পড়িয়া গেল। তিনি কিছুতেই 

প্রকাশ্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হুইয়। তৃপ্ত হইতে চাহিলেন না। সালাহদ্দীনের 
অগ্রগামী প্রহরীর! তখনও অল্-আয্্যাদিয়ায় অবস্থান করিতেছিল। তাহার 
আঁদেশে তেলকায়সাঁন হইতে মোসেল-বাহিনী আসিয়া! তাহাদের সহিষ্ত 



১০৪ সোলতান সাপাহুদখন 

গ্রকন্ধ হইল। তাহার! সহজেই ক্রুসেভারদিগকে তাড়াইস্লা দিল। অতঃপর 
ৃষ্টানেরা দুইটা নৃতন অবরোধ-বপ্ত নির্মাগ করিয়া আরও নিকটে গিয়া দূর্গ 

আক্রমণ করিল। অপেক্ষাকৃত ছৃর্বল হইলেও রক্ষী-সনোর! এবারও 

তাহাদিগকে তাড়াইর়া৷ দিল। ফ্র্যাঙ্কদের সাধের বস্ত্র ছুইটাও তাহার! 

বিজয়োল্লাসে নগরমধ্য টানিয়া লইয়া! গেল। 

ইউরোপ হইতে অচিরে আরও সাহাধাকারী সৈন্য আসার রক্ষী- 

সৈন্যদের আনন্দ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিষাদে পরিণত হইল । কেপ্টরবারীর 

আর্িবিশপ বল্ডুইন, সেলিসবারীর বিশপ হিউবার্ট ওয়াণ্টার ও প্রধান 

বিচারপতি রেগুল ফ ডি গ্ল্যানতাইল বহু ইংরেজ সৈন্য, অর্থ ও ুদ্ধোপকরণ 

সহ ১২ই অক্টোবর একরে উপস্থিত হইলেন । খৃষ্টান শিবিরে তখন 

সতীত্ব, মিতাচার বা দয়াধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। আগন্বকেরা তাহাদের 
নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে না৷ পারিলেও তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে 

সমর্থ হইল। শিষিরে খাগ্ভাতাব ঘটায় ১২ই নভেম্বর তাহারা হেনরী ও 

কনরাডের নেতৃত্বে হায়ফা যাত্রা করিল; কিন্তু সেখানে খাচ্াদ্রব্য নাই 

শুনিক্না ১৪ই তারিখে তাহারা শিবিরে ফিরিয়া চলিল। এই উপলক্ষ্যে 
১২ই নভেম্বর প্রাতে বসন্ত-শৃঙ্গে মোসলমানদের সহিত তাহাদের প্রচণ্ড 

দ্ধ হইল । পরবর্তী ছুই দিনেও খপ্ুযুদ্ধ চলিল। ফলাফল অমীমাংসিত 

হইলেও খৃষ্টানদের ক্ষতি কিছু বেশী হওয়ায় মোসলমানের! তাহাদের শিবির 

আক্রমণ করিতে চাহিল। কিন্তু সালাহদ্দীন আবার অসুস্থ হইয়! পা 
এই-সন্কল্প ফাধ্যে পরিপত কর! টিয়া উঠিল না। 

দ্ধ বন্ধ থাঁকিলেও প্রকৃতির হস্তে খৃষ্টানেরা কম নিগ্রহ তোগ করিল না। 

অভির রাণী সিবিলা, গ্র্যানভাইল, ফেরাসে'র আর্ল ও ক্লেয়ারের আলের 

আতর মৃত্য হইল । সিবিলার পুভধয়েরগ মৃত্যু হওয়ার গের স্ত্থ ন্ট হইয়া 

গেল। চট্চুষ্দিকের ব্যতিচার-লীলা দর্শনে ক্ষোভে-ছুঃখে বৃদ্ধ আর্চরবিশপও 
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বভেম্বরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । কৌশলে হান্ছে, ও জেরুসালেমের রাজ. 
মুকুটের উত্তরাধিকারিণী ইসাবেলার মধ্যে ব্বাহ্-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া। কন্রাড 
্বশ্নং তাহার পাঁণি পীড়ন করিলেন। বিবাহের পর রাজ্যলাতের উপায় 

নির্ধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণ করার জন্য তিনি টায়!রে চলিয়। গেলেন। এদিকে 

ধৃ্গান শিবিরে দুতিক্ষ উপস্থিত হইল | এক বস্ত! শম্ত এক শত স্বর্ণমুদ্রায 

ও এক্রটা ডিম ছয় টাকায় বিক্রীত হইতে লাগিল। সন্ত্রান্ত ব্যক্তিরাও 

চৌর্ধ্যবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইলেন। ক্ষুধার তাড়নায় লোকে মশ্ব-মাংস, 
মৃত পশুর নাড়ীভ ড়ী, এমন কি তৃণ পথ্যস্ত তক্ষণ করিতে আরস্ত করিল। 

কেহ কেহ প্রাণরক্ষার জন্য মোসলমান হই! গেল । খুষ্টানদের জালায় 
অতিষ্ঠ হইলেও সালাহুদ্দীন তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সদাশয়ত! দেখাইলেন। 

কয়েক জন ফ্রাঙ্ক ধৃত হইয়া তাহার নিট আনীত হইলে তিনি রাজোচিত 
শিষ্টাচারের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে মুল্যবান 
পরিচ্ছদ উপহার দিয়া দেমাশ কে পাঠাইয়া দিলেন । বস্ততঃ খৃষ্টান শিবিরে 

শীতে কাপা ও অনাহারে মরা অপেক্ষা সালাহুদ্দীনের অতিথি হওয়াও 

অনেক ভাল ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ পেপ্টেকস্ট পর্বের সময় একখানা 

শত্তপূর্ণ জাহাজ আসায় তাহারা আঁশ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল । 
নতেম্বরে মেসোপতেমিয়ার শাহ জাঁদারা দেশে চলিয়া গেলেন। 

কেবল ব্যক্তিগত অনুচরেরাই সালাছুদ্দীনের নিকট রহিল। এই সমন তাহার 

প্রধান কাজ হইল নগরে থাগ্ভাদি প্রেরণ করা'। খৃষ্টানদের বাধা উপেক্ষা 
করিয়া অল্-আদিল হূর্গে যথেষ্ট যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ করিলেন। ১১৯১ 
ৃষ্টা্ের ফেব্রুয়ারী মাসে সালাহদ্দীন একজন নূতন সেনাপতির অধীনে 
নগরে একদল নবীন ও সতেজ সৈম্থ পাঠাইলেন। কিন্তু যত লোক ভিতরে 
প্রবেশ করিল তদপেক্ষা অধিক লোক বাহির হইয়া আসিল; নবাগত 

সৈম্ঠেরা অবরোধের প্রতিরোধেও সুদক্ষ ছিল না। একূপ অযোগ্য 
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লোকের হস্তে ঈদৃশ গুরুতর কাধ্যের ভাঁবার্পণ করায় কেহ কেহ অবিবেচক 
বলিয়। সালাহুদ্দীনের নিন্টী! করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি তখনও 

রোগে ভূগিতেছিলেন বলিয়! ব্যক্তিগতভাবে এই পরিবর্তনের গ্রাি 

যথোচিত লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। 

বসন্তকালে বিবাদমান শক্তিদ্বয়ের অবস্থার বিশেষ রদবদল হইল না 
রঙ্গী-সৈন্তের৷ আপাততঃ নিশ্চিন্ত, নগর খাগ্ঠ-দ্রব্যে পূর্ণ, দালাহুদ্দীন 

গৃহ-গমনকারী সৈম্তগণের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় পাহাড়ে উপবিষ্ট; 

তুর্ধবল, নিস্তেজ ও নীতিত্রষ্ট হইলেও খৃষ্টানদের পরিখা ও মুন্ময়-প্রাটীর 

বেষ্টিত শিবির তখনও তাহাদের দথলে। গ্রীক্ষকালের আবির্ভীবের সহিত 

এই অবস্থা আমূল পরিবন্তিত হইয়৷ গেল। রিচার্ড ও ফিলিপের 
আগমনে মৌসলমানেরা দেখিল, তাহারা আর অবরোধকারীদের 

অবরোধকারী নহে, বরং নিজেরাই শত্রদের দ্বারা আবক্রান্ত। 
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রিচার্ড ও ফিলিপ ১১৯০ খৃষ্টানদের গ্রীদ্বকালেই ১৯০০০ সৈন্য 

লইয়া পুণাতূমির পুনরুদ্ধারে যাত্রী করেন। কিন্ধু তাহাদের অগ্রগন্ভি 

প্রমোদ-পোতে সমুদ্র-বিহারের নায় মন্থর হইয়া দীঁড়াইল। রিচার্ড 

পথিমধো সাইপ্রাস জয় করিয়া নব-পরিণীত। পত্ীর সহিত এক মাস কাল 
মধুযামিনী যাপন করিলেন। অনাহারে মরণোনুখ বাহিনীর সুদ্ধি 
সাধনের ইভা অতি চমতকার উপায়, সন্দেহ নাই। ফ্র্যাঙ্কদের সৌভাগ্য- 

বশতঃ ফিলিপ রিচার্ডের কার্ধোর সমর্থন করতে না পারিক়্া ষে মাসে 

একরে উপস্থিত হইলেন। তীঁাকে দেখিয়া থুষ্টানেরা যেন নব-জীবন 

লাভ করিল। নবীন উদ্যমে রাতদিন দুর্গ অবরোধ চলিতে লাগিল। 

এদিকে রিচার্ডও স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া পালেন্তাইনের দিকে অগ্রসর 
হইলেন। সিদনের নিকটে প্রবীণ সৈন্ত-পূর্ণ একখানা মোসলমান ভাহাঁজ 
তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। ভীষণ যুদ্ধের পর ইহা ধ্বংস করিয়া দিয়া ৮ই 
জুঙ্গ শনিবার তিনি একরে উপস্থিত হইলেন । তাহাকে পাইয়া ভুসেডার 
মহলে আননের রোল পড়িয়া গেল। 

এবার প্রবল উদ্যমে নগর আক্রমণ আরম্ভ হইল। ফিলিপের 

“কু-প্রতিবেশী” নামক একটা অবরোধ-যন্ত্র ছিল : নাগরিকের “কু-জ্ঞাতি, 
নামক আর একটী যন্থের সাহায্যে উহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিলেও রাজা তাহার 

প্রিয় যন্ত্রের পুনঃ পুনঃ সংস্কার সাধন করিয়া 'অবিশ্রাস্ত আক্রমণে নগরের 
প্রধান প্রাচীরের একাংশ ভায়া ফেলিলেন। ফ্রাপ্ডার্সের কাউণ্টেরও 
একটী চমৎকার যন্ত্র ছিল; তাহার মৃত্যুর পর উহ। রিচার্ডের দখলে আসিল। 
সর্ব-সাধারণের অর্থে ভগবানের ফিজ।” নামে আর একটা বন্ত্র নিশ্মিত 

হইল। ইহাদের গুস্তর-বৃষ্টির ফলে নগরের প্রধান দ্বার অর্দ-তগ্ন হইয়া 
গেল। রিচার্ডের নিজেরও ছুইটী উৎকৃষ্ট ফিঙগা ছিল। উহাদের একটা 
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নগরের বাজারের মধ্যতাগ পর্যন্ত প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে পারিত । 

প্রচীরে আরোহণ করার জন্ত ফিলিপ “বিড়াল? নামক একটা যন্ত্র প্রস্তত 

করেন; উহা! বিড়ালের ন্যায় হামাগুড়ি দিয় দেওয়ালে উঠিয়া দৃঢ়ভাবে 
লীপগিয়া থাকিত। এততগ্যতীত ফিলিপ ও রিচার্ড প্রত্যেকেই একখানা 

চাল! প্রস্তুত করেন ; এগুলির নীচে বসিয়। তাহারা সৈম্তদের উৎসাহ বর্ধন 

ও শরাঘাতে শত্রু নিধন করিতেন । 

ক্রমাগত আক্রমণে নগর-প্রাচীর ক্ষযুপ্রাপ্ত হইতে লাগিল । ফ্র্যাঙ্কেরা 

মুত বা নিহত অশ্ব ও ফুতদেহে পরিথা পূর্ণ কবিরা রাখিত। রক্ষী- 

লৈল্তদিগকে গ্রত্যহ এই 'আবজ্জনা পরিষ্কার করিতে হইত। নিয়ত রাত্রি 

জাগরণে তাহাদের স্বাস্থাভঙ্গ হইয়া পড়িল। অবশ্ত সোলতান খৃষ্টানদিগকে 
বাধাদানে বিনদুমাত্রও ক্রুটী করিতেন নী । আক্রান্ত হইলেই নাগরিকেরা 

চক্কানাদ করিত। সঙ্গে সঙ্গেই সালাহুপ্দীন খাত-বপ্র-বেন্টিত খৃষ্টান শিৰির 
আক্রমণ করিয়৷ তাহাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার প্রয়াস পাইতেন । ১৪ই 
ও ১৭ই স্থুন তারিথে এরূপ আক্রমণের কথ! জান! যাঁয়। মোসলমানেরা! 

শক্রুশিবিরের একাংশ লুন করিলে তাহারা ভ্রুতপদে নগর-প্রাচীরের 
নিকট হইতে ফিরিয়া আদিল । সন্ধ্যা পধ্যন্ত যুদ্ধ করিয়! অবশেষে উভয় 

পক্ষ স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল। ২সর! ও ৩সর! জুলাই তারিখে আবার 

ভীষণতরভাৰে খৃষ্টান শিবির আক্রান্ত হইল; হাতাহাতি যুদ্ধে উতয় পক্ষে 

বনু সৈল্ত মৃত্যু বরণ করিল। কিন্তু জগতের সর্বদেশের অসংখ্য খুষ্টান 

একয়ে সমবেত হুইয়াছিল। সালাহুদ্দীন কত মারিবেন? তাহাদের 

একাংশ মাত্র তাহাকে বাধা দিতে আসিত 7 অপরাঁংশ নিরুদেগে অবরোধ 

চালাইত। পক্ষান্তরে কোন মোসলমান নরপতিই সালাহুদ্দীনের সাহায্যে 

আদেন নাই। মরকোর 'আল-মোহাদী খলীফার নিকট দূত পাঠাইয়াও 
তিনি কোন সাড়া পান নাই৷ তীহার নিজের সৈন্তেরাও বৎসরের অর্ধেক 



একরের পন ১৩১ 

কাল গর হাজির থ|কিত। অসন্তুষ্ট জঙ্গী-বংশীয় শাহ জাদাঁদের নিকট 
ক্তিনি আর কতই বা প্রভৃভক্তির দাবী করিতে পারিতেন ? তাহার বর্ম 

তখন পঞ্চাশ বৎসর । বিগত ছুই বৎসরের অবিরত পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠা 
তাহার স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি হয় । যে কোন সৈন্য অপেক্ষা তিনি অধিক 

পরিশ্রম করিতেন । প্রত্যহ গুরুভাঁর বর্ম পরিধান করিয়া! তীহাকে 

সেনাদলের নিবিড়তম অংশে অবস্থান করিতে হইত ; অনেক সময় উপধুক্ত 

থাগ্ঠগ্রহণের চিস্তা করার অবসরও তাহার ঘটিয়৷ উঠিত না। কাজেই 

তাহার ব্যর্থতায় বি্ময়ের কোনই কারণ নাই। 

৩সরা জুলাই ফরাসী-রাজের খনকের! ভূগর্ডে সুড়ঙ্গ খনন করিতে 

করিতে প্রাটীর-নিয়ে উপনীত হইল। তাহারা উহা কাষ্ঠ দ্বারা পুর্ণ 
করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। ফলে প্রাচীরের এক বৃহদংশ 

নড়িয়! উঠিল? কিস্ত সটান ভূ-পতিত না হইয়া! ক্রম-নিয় হইয়া পড়িতে 

লাগিল। খৃষ্টানের। নগর প্রবেশের আশায় সেখানে ছুটিয়া আসিল; 
তুর্কেরাও তাহাদিগকে বাধাদানের জন্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। অল- 
আদিল একে একে হইবার খৃষ্টানদিগকে আক্রমণ করিলেন ; তকিউদ্দীনেৰ 

সৈস্কেরা প্রাণপণ পরিশ্রমে খাত পুর্ণ করিয়া ফেলিল ; কিন্ত দুর্ভেছ্ত শত্র- 

সৈশ্ঠ-প্রাচীর ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না। রক্ষী- 

সৈম্কদের ছুঃখে সালাহুদ্দীনের চক্ষে জল আসিল । ওষধ ব্যতীত সেদিন 

তিনি আর কোনই থান গ্রহণ করিলেন ন|। 

ক্রমাগত আক্রমণের ফলে অবশেষে নগরের পতনকাল ঘনাইয়া 

আসিল। রিচা ধন্ুরবগ্াম্ সুক্ষ ছিলেন। তাঁহার শরাঘাতে বহু রক্ষী- 
লৈন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হইল। খনকেরা সুডূঙ্গ খনন করিতে করিতে 

হুর্গের তিত্িমূলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুড়ঙ্গ কা্ট-পুর্ণ করির 
তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে প্রাচীরের একাংশ সটাম দ্বু-পতিত হইল। 
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খৃষ্টানেরা জল-শোঁতের ন্যায় সেদিকে ধাবিত হইল | তৃর্কেরাঁও সেখানে 

দৌড়িয়। আসিল । কিছুক্ষণ ঘোর বুদ্ধের পর খুষ্টানের। পশ্চার্ী হইতে 
বাধ্য হইল। অতঃপর পিসাবাসীর! বহু কষ্টে ছুর্গে আরোহণ করিল। 

কিন্ত রক্ষীসৈন্যেরা তাহাদিগকেও তাড়াইয়া দিল। “রিচার্ডের ভ্রমণ- 

ৃন্তান্ত' লেখক বিশ্মর-বিমুগ্ধ চিত্তে লিখিয়াছেন, “বস্ততঃ কখনও ফোন 

জাতি এই তুর্কদের ন্যায় এমন রণ-নৈপুণ্য দেখাইতে পারে নাই । কোন 

ধন্দ্ীবলম্বী কোন জাতির যোদ্ধাই আত্মরক্ষা বা আক্রঙ্গণে তাহাদের উপর 
শ্রষ্ঠতাঁর দানী করিতে পারে না। সাহদ ও পূর্ণ সাধুতার জন্য 
তাহাদিগকে প্রশংসা করিতেই হইবে । “সত্য ধম্মীবলগ্বী” হইলে তাহাদের 
অপেক্ষা ভাল লোক পৃথিবীতে পাওয়! যাইত না 1৮৯% 

একরের প্রাচীর আংশিক পতিত এবং উহার অধিকাংশ অধিবাসী 

নিহত হইলেও নগরে তখনও ৬০০০ লোক ছিল। যে লৌহ-অঙ্গুরীরক 
তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়! রাখিয়াছে, তাহা ভগ্ন করা সালাহুদ্দীনের 

সাধ্যাতীত বুঝিতে পারিয়৷ নাগরিকদের টৈরাশ্ঠের সামা রহিল না। তিন 

জন নেতৃস্থানীয় আমীর রাত্রিকালে তীরুর ন্যায় পলায়ন করিলেন। ফলে 

অন্যান্য লোক তয়াভিসভূত হইয়া পড়িল। কেহ পলাতক আমীরদের 

পদাঙ্কান্ুদরণ করিল, কেহ বা' খুষ্টান শিবিরে পলাইরা গিয়া ধর্ম্াস্তর গ্রহণের 
প্রার্থনা জানাইল। অবশিষ্ট লোকের উপদেশে শাসনকর্ভা কারাকুশ ও প্রধান 

সেনাপতি আল -মেস্তব ৪ঠ1 জুলাই শক্রশিবিরে গিয়া প্রস্তাব করিলেন, 

সোলতানের নিকট হইতে সহসা সাহাব্য না আসিলে এবং যাবতীয় 

অবরুদ্ধ নাগরিককে অন্্রশস্্ ও ধন-সম্পন্তি সহ নগর ত্যাগের অন্ুনতি 

দিলে তাহারা আত্ম-সমর্পণে প্রস্তুত আছেন। ফরাসীদের অধিকাংশই 

ইহাতে সম্মত হইল; কিন্তু রিচার্ড শূন্য নগরে প্রবেশ করিতে রাজী হইলেন 
শশা পিপাসা পপি? 
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না। কাজেই সন্ধির আলোচনা ফাসিয়া গেল। অবস্ত সালাহুদ্দীনের 
সহিত ইহার কোনই সম্বদ্ধ ছিল না। তিনি ত্তীহার্দিগকে আরও কিছু- 
কাঁল মাত্মরক্ষ। করার জনা সনির্দন্ধ অনুরোধ করিয়া! শীঘ্বই সাহাধ্য দানের 

প্রতিশ্রুতি দিলেম। সিগ্রার ও মিসর বাহিনী ইতঃপূর্বেই গৃহ হইভে 
গ্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। ৯ই জুলাই সিঞজারের শাহজাদা সালাহুদ্দীনের 

কদমবুটি করিলেন। পর দিন দৌলদেরিমের অধীনে একদল বেতন- 

ভোগী অশ্বারোহী টসন্ত আসিল । কিন্ত তাহারা শত্রদের পরিখা ও 

র্ভেস্ঠ মৃণ্ু় প্রাচীরের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়। উঠিতে পারিল না । কাঙ্জেই 
চতুর্দিকে এক অজেয় বিরাট বাহিনী থাঁকতেও হতাবশিষ্ট রক্ষী-সৈম্েরা 
সাহাধালাভে নিরাশ হইয়। ১২ই জলাই আত্ম-সমর্পণ করিল। 

“ন্তায়-পরারণতা ও অদ্ভুত সাহসের জন্ত তুর্কের] এত অধিক খ্যান্চি 

লাভ করিয়াছিল যে, নগর ত্যাগের পুর্বে খুষ্টানেরী অত্যন্ত ঁৎস্ুকোর 

সহিত অনিমেষ-লোচনে তাহাদের দিকে তাকাইর! রহিল । নিতান্ত দায়ে 

পড়িয়াই তাহারা শত্রদের দয়া ভিক্ষা করে। প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় 

দুর্গ ত্যাগ করিলেও তাঁহাদের ধীর-স্থির মুখাঁবরব ও নিবিবকার আকুতি 

লক্ষ্য করিয়! খুষ্টানেরা বিশ্মিত হইয়া গেল ।” এইরূপে পঞ্চমুখে তুর্কদের 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়! রিচার্ডের ভ্রমণ-বুত্তান্ত লেখক বলেন, “সমস্ত তু্ক 

নগরের বাহিরে চলিয়া গেলে খু্টানের ভগবানের গুণগান করিতে করিতে 

সেখানে প্রবেশ করিল ।” তুর্কেরা যে এই প্রশংসার সম্পূর্ণ অধিকারী, 
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্ত “সমস্ত তুর্কের একর পরিত্যাগে”র 
ন্যায় নির্জলা মিথ্যা কথাও আর -নাই। একরের অধিকাংশ লোককেই 
সন্ধি-শর্তের জামীনরপে বন্দী করিয়া রাখা হয়। খৃষ্টান এঁতিহাসিক 

আর্ণ,ল পধ্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ষে হত্যাকাণ্ডের 
ভয়ে নাঁগরিকের। তাহাদের প্রতৃর অজ্ঞাতে ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ 
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রুরে, পরিণামে তাহারা উহা! এড়াইতে পারে নাই। তদ্পরি তাহাদিগকে 

কিছুদিন কার।'ক্লেশও ভোগ করিতে হয়। বোঝার উপর শীকের আটি, 
আর কি! সাঁলাহন্দীনের স্টায় মহামতি লোরের নিকট আত্ম-সমর্পণ 

করিলে তাহার! সম্মানের সহিত নগর ত্যাগ করিতে পারিত | কিন্ত 

পসিংহ-প্রাণ রিচার্ডের নিকট এরূপ দয়ার গ্রভ্যাশ! করা বাতুলতা মাত্র। 

খৃষ্টানদের নগর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় নাগরিক শৃঙ্খলাবন্ধ 

হইল। “তাহাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও ধন-সম্পত্তি রাজদ্ধয় আপনাদের 
মধ্যে তুল্যাংশে ভাগ করিয়া লইলেন? বন্দীদিগকেও দুই ভাঁগ করিয়া 
অর্ধেক রিচা ও ফরাসীরাজ অপরাদ্ধ গ্রহণ করিলেন। সন্তান্ত ব্যন্কিদের 

মধ্যে কারাকুশ ফিলিপের ও মেস্কব রিচার্ডের ভাগে পড়িলেন। ফ্রান্স- 

রাজ টেম্পলারদের প্রাসাদ ও ইংল্যাগ্-রাজ তুর্ক-গ্রাসাদ অধিকার 

করিলেন। ..'নগরের অন্থান্ত গৃহ সৈন্তদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া 

হুইল । দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধ-যন্ত্রণা ভোগের পর বিশ্রাম লাভের 
অবকাশ পাইয়। তাহারা আনন্দোৎসবে মত্ত হইল।” 

বকা ওভয, 



ল্িজান্ডিল আললিল্ল ভা 
একরের আত্ম-সমর্পণে লালাহুদ্দীন নির্ধবাক হইয়া গেলেন । তিনি 

জানিতেন, নগর দীর্ঘকাল আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবে ন| ; তাহার সৈঙ্গ- 

দলও শক্রদের পরিখা ও মুণয়-প্রাচীর বেষ্টিত শিবির তেদ করিয়! 

নাঁগরিকদিগকে সাহাষ্য করিতে সমর্থ হইবে না। খুষ্টানেরা ঘে সম্মুখ- 

ৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে তাহার ও কোন সম্ভাবনা ছিল না। যতদিন পর্যন্ত 

তীহাকে পালেস্তাইনের ফ্রাঙ্কদের সহিত সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল, 

ততদিন পরাস্ত তিনি কখনও সন্ধির কল্পনাও করেন নাই। কিন্ত 

ইউরোপীয় রাজগণের আগমনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। কাজেই 
রিচার্ড যখন গ্তঃপ্রবৃন্ধ হইয়া শীত্বির প্রস্তাব উঠাইলেন, তখন তিনি 

তাহা বিবেচনা! কণিতে প্রস্ত হইলেন । পুণাভূমিতে পদার্পণের পরেই 
ইংলাগু-রাজ জর-রোগে আক্রান্ত হন। সন্ধির প্রস্তাব ইহারই পরিণাম । 

রিচা প্রথমে সালাহুদ্ীনের সহিত সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা জ্ঞানাইলেন। 

সোলতান তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় 'মল্-আদিলের সহিত তাহার 

আলোচনার বাবস্থা হইল; কিন্তু রিচার্ড সোলতানকে কয়েকটা শ্রেন 
পাখী পাঠাইয়া! দিয় তাহার নিকট হইতে কয়েকটা কুকুট চাহিয়া লইলেন। 
১লা জুলাই সালাহুদ্দীন স্বয়ং দোভাষীর মারফতে খৃষ্টান দূতদের সহিত 
সন্ধির কথ! আলোচনা করিলেন। শান্তি স্থাপনে ব্যগ্রতা দেখাইবার জন্য 

খুষ্টানের৷ পরবর্তী তিন দিন নগর আক্রমণ পধ্যন্ত বন্ধ রাখিল। ৪ঠা 

তারিথে রাজ্দূতের1-আবার আসিয়া কিছু বরফ ও ফল লইয়া গেলেন। 
৬ই জুলাইর মধ্যে আরও দুইবার দূত আসিল। কিন্তু এই সকল 
সাক্ষাৎকারের প্ররুত উদ্দেশ্ত ছিল মোসলমানদের দুর্বলতা আবিষ্কার 

করা। কাজেই আলোচন! অধিক দূর অগ্রসর হইল না। 
মোসলমানদের অধীন সমস্ত খৃষ্টান কয়েদীর মুক্তিদান ও উপকূলের 



১১৪ সোলতান সালাহুদ্দীন 

সমুদয় নগর প্রত্যর্পণ করার জন্ত খুষ্টানেরা সোলতানকে চাপিয়া ধরিল। 
তিনি তাহাদিগকে “প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ঠ” ও ঘাবতায় ধনসম্পত্তি সহ একর 
নগর ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন ; কিন্ত খৃষ্টানের! তাহাতে রাজী হইল 

না। ৭ই তারিখে একজন লোক তার কাটিয়া জাসিয়! সালাহদ্দীনকে 
বলিল, নাগরিকেরা শেষ পধ্যন্ত আত্ম-রক্ষা করিতে দৃঢ়-গ্রতিজ্ঞ : 

১২ই জুলাই সেই লোকটী আবার আসিয়া সংবাদ দিল, রক্ষী-সৈম্তেরা 

নিক্নালখিত শর্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে £--২১) যাবতার় ধন: 

সম্পত্তি, অর্ণবধান ও যুদ্ধোপকরণাদি সং একর নগর খৃষ্ঠানদিগকে ছাড়িয়া 

দিতে হইবে; (২) ফ্র্যাঙ্কেরা ছুই লক্ষ ও কন্রাড, চারি হাজার স্বর্ণমুদ্র। 

ক্ষতিপূরণ পাইবেন ; (৩) প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ট প্রত্যর্পণ করিতে এবং ১৫০ 
সাধারণ ও ১০০ পদস্থ খৃষ্টান বন্দীকে নুক্তিদান করিতে হইবে । এই 

সকল শর্ত প্রতিপালন করিলে নাগরিকের বহনোপঘোগী দ্রব্যাদি সহ 

নগর ত্যাগ করিতে পারিবে । 

সালাহুদ্দীনের অধীনে তথনও এক পর ক্লান্ত বাহিনী ছিল; চৌদ 

বৎসর পূর্বের খৃষ্টানদের অতকিত আক্রমণে রমলার বণ-ক্ষেত্র হইতে 

পলায়নের পর এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একটা যুদ্ধেও তাহার! পরাজিত হু 

নাই। কাজেই এই সকল শর্তে তাহার ক্রুদ্ধ ও ছুঃখিত হওয়ারই কথা। 
তথাপি তীহারই কর্মচারীরা ইহা স্থির করান্ব তিনি ইহার বিরুদ্ধাচরণ 

করিতে পারিলেন না । নগর পাহারা দেওয়ার আর কোন দরকার ছিল 
না বলির়। মৌসলমানেরা সাফ্রামে সরি! গেল। বন্দীদের হিসাৰ প্রস্তুত 

করার জন্য একমাস পধ্যস্ত প্রতিনিধির! উভয় শিহিরের মধ্যে যাতায়াত 

করিলেন। কিন্ত বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মনে প্রকৃত স্ভাব ছিল না। 

এমন কি একরে একটা নিয়মিত যুদ্ধেরও প্রশ্রর দান করা হইল। তাহাতে 

্্যাঙ্কদেরই পরাজয় ঘটিল। 



রিচার্ডের বর্ধবরভা ১১৫ 

ইতোমধো ফরাসী-রাজ জর-রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বদেশ গমনে 

প্রন্ঠত হইলেন । কিন্ত তুর্ক নিধন করিয়। পুণ্য সঞ্চশ্বের লোভ সংবরণ 

করা ভাভার পক্ষে দুঃসাঁধা হওয়ায় তিনি তাহার অধিকাংশ সৈন্ত বার্গাশীর 

ডিউকের অধীনে পুণাভূমিতে রাখিয়া গেণেন। রিচা কনরাডকে 

জেরুসালেমের সিংহাসন লাভে সহাঁরতী না করায় ১লা সাগষ্ট তিনিও 

টায়ারে চলিয়া গেলেন । 

স।লাভুদ্দীন সান্ধনিগিষ্ বন্দা « নথ এক এক মাস অন্তর ভিনটী 

ভি কিস্তিতে পরিশোদ করার প্রস্তাব করিলেন । ২সরা মাগষ্ট তাহান্তে 

রিচার্ডের সম্মতি মিলল । গ্রথন মামের শেষে প্রথন কিস্তি প্রশ্থত রাখা 

হইল । ফ্রাক্কেরা বলিল, কষেক জন লদ্দিঃ বন্দীর নান তালিকার পাওয়া 

যায়ন।। ১১ই তারার তাহারা পুর্ণ প্রাপ্য জাদার করিতে আসিল। 

স।লাহুদ্দীন সরলভাবে বালুলন, “এই কিস্তি গ্রহণ করিরা আমাদের 

সঙ্গিগণকে ছাড়িরা দাও: বাকা কিস্তির অন্ন তোমাদিগকে জামী 

যাইতেছে 1৮ প্রষ্টানেরা তাহাতে সম্মত হইয়া বলিল) “লামরা প্রতিজ্ঞা 

করিতেছি যে শামাদের ষোল জানা প্রাপা পাইলে আপনার লোকজন 

বগুই ছাড়িয়া দিব ॥ খুঠানদের গ্রাতিজ্ঞার মূলা সালাভদ্দীনর জজ্ঞাড 

হেল না। কাজেই চিন ইহাতে রাজী হইতে পারিলেন না। কাভার 

দাব! সম্পূর্ণ স্থায়-সঙ্গত হইলেও জুসেডার মহলে ইহ ফাকি দানের চেষ্ট। 

বলির বিবেচিত হইল । ব্রিভার্ড চটিয়া (গয়া যে পাশন হন্যাকাণ্ডের 
শন্ু্ান করিলেন, তাহা তাহার নাম চিরতরে কলঙ্কিত হইয়া রহিল । 

বিচার্ডের প্রশংসাকারা 'লথকের ভাষাম্গ তিনি ১৬ই (মতান্তরে ২০শে, 

আগষ্ট শুক্রবার ২৭০৭ তুক প্রতিভূকে নগরের বাহিরে নিয়া শিরশ্চেদের 

আদেশ দিলেন । রাভানুচরেরা বিন্দুমাত্রণ বিলম্ব না করিয়া প্রভুর আদেশ 

পালনার্থ লন্ দিয় অগ্রসর হইল । প্রতিশোধ গ্রহণের এমন অপূর্ণ 

শি পপ 

ৰা ৩ হা 



১১৬ ৃ সোলতান সালানুদ্দীন 

স্ুষোগ পাইয়া তাহার। ভগবানকে ধন্ঠবাদ দান করিতে লাগিল। & 

একরের সম্মুখে মোসলমানদের একটা বহিঃসেনানিবাস ছিল | তাহাদের 

স্বদেশীয় ও ম্বধর্ম্ীবলম্বী ভ্রাতৃগণকে হাভাদেরই চক্ষের উপর এভাবে 

কসাইর ম্যায় হত্যা করিতে দেখিয়া তাহারা এই নিশ্মম পৈশাচিক কার্যে 

বাধাদানের জন্য ছুটিয়া আসিল । কিন্তু সন্ধ্যা পধ্যস্ত যুদ্ধ করিয়াও তাহারা 

হতভাগ্যদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। বুদ্ধ ছুর্বাল এমন কি রমণী ও 

বালক-বালিকারাও নিষ্টুরভাবে তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল | কেবল 
প্রতিপত্তিশালী বা কঠোরশ্রমী ব্যক্তিরাই এই ভয়াব5 হতাকাগড হইতে রক্ষ। 

পাইল। 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা ।” খুষ্টানদের বিশ্বাস ছিল, মোসলমানেরা 

স্ব্ণরৌপ্য গলাধকরণ করিয়া! রাঁথে | এই লুক্কায়িত অর্থ বাহির করার 
জন্ত তাহার! নিহত বন্দীদের দেহ কুচি কচি করিয়া কাটিয়! ফেলিল। 

বার্গান্তীর ডিউকও পশ্চাদস্তী হইনার পাত্র ছিলেন না। তিনিও এই 

সময় একরের প্রাচীরের উপরে প্রার সম-সংখাক বন্দীকে হতা। করিলেন । 

এইরূপে খৃষ্টানদের বর্দরতায় সন্দশবদ্ধ ৫০** মোসলমান নিহত হইল । * 

এঁতিহাসিক যুগে জগতের ইতিহাসে এরূপ শহেতুক হত্যাকাণ্ডের 

তুলন! অতি বিরল। লেনপুল বলেন, এই নিষ্ঠুর ও কাপুরুষোচিত হত্যা- 

কাণ্ডের সনর্থন বা দোষস্থালনেব ভন্ত কোন 'ওজরের কল্পনা করা যায় না। 

সালাহুদ্দীনের প্রায় অসঙ্গত শৌধাপূর্ণ সদয় ও সদাশয় কাধ্যানলীর পর 
ইংল্যাগ্ডাঁধিপতি ও ফরাসী রাজ্প্রতিনিধির নিষ্ঠরতা বিস্ময়কর বলি মনে 

হইবে । কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী মভাযুদ্ধে মৌসলমানেরাই যে স্থুসভাত', 

সহিষু্তা, মহানুভবতা, মাজ্জিত আচার প্রভৃতি ঘাবতীয় গুণের অধিকারী 

প্ 070116165 ০1 06 (01059005, 222, 

++ 0০%/ 8০1, 127 50167 97016178500, 321. 



রিচার্ডের বর্বর ১১৭ 

ছিল, ক্রুসেডের পাঠকগণকে তাহা! বল! নিশ্রয়োজন ।& 'আাশ্চর্ধ্যের বিষয়, 

এই পশ্বধম হতাকাগ্ডের নায়কেরও সমর্থকের অভাব হয় নাই। আচ্চার 

ও কিংসফোড বলেন, এত বন্দী সঙ্গে নেওয়] হয়ত রিচা্ডের নিকট সহজ ও 

নিরাপদ মনে হয় নাই! কি চমৎকার যুক্তি! রিচার্ড-পৃূজকের! তীহার 

বর্বরতার সমর্থনের একটা নানতর ঘ্বণিত ওজরের সন্ধান পাইলে হয়ত আরও 
সন্থষ্ট হইবেন। রগার হভেডনের মতে এই হত্যাকাণ্ডের ছুই দিন পূর্ন 
সালাহুদ্দীন তাহার খৃষ্টান বন্দিগণকে নিহত করেন । কিন্ত মোসলমান. 

ম-মোসলমান মার কোন লেখকের গ্রন্থেই এই মিথ্যা উক্তির সমর্থনের জন্ট 
একটী অক্ষর ৭ পাওয়া যায় না। গিবন রিচার্ডকে হ্কারত: “শোণিত, 

পিপাস্থ” আখা। দিয়াছেন। £ কক্স নার্ট বলেন, “অপবাধী হিসাবে তাকে 

নেপোলিয়নের সহিত তুজনা কর! যার । গথ ভালারিক বা নুন এটিলা 
কখনও আপনাদিগকে সন্যজাতির রাঙ্জা বলিস্কা প্রকাশ করিতেন না: 

কিন কোন অর্থেই মানব জাতির চাবুক' আখ্যা লাভে রিচাড তপেক্ষা 

তাদের অধিক দাবী নাই ।” $ 
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আআহলনাক্েল্প্ স্ব 

একরের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের গর রিচাড জেরুমালেম গমনে প্রস্তুত 

হইলেন। কিন্তু ক্রুসেডারেরা তখন আলম; ও ভোগবিণাস পঙ্কে মাক 
নিমগ্ন ; উৎকৃষ্ট মগ্ত ও সুন্দরী ললনাপূর্ণ এমন 'আরামগ্রদ নগর ত্যাগে 

তাহাদের আদৌ উচ্ছ। ছিল না। অনেকে একেলারে লম্পট হইয়। 
পড়িয়াছিল; তাহাদের অনিশ্রান্ত পাশগরে সমগ্র নগর ধশ্মত্রষ্ট হইয়! 

গিয়াছিল | নারী না পাইলে তাহার! স্থানান্তরে গমন করিবে না 

বুঝিতে পারিস রিচা সমস্ত রমণীকে তাহাদের ভশ্কসরণ করার তাদেশ 

স্বান করিলেন; রক্কীদের সহিত ব্যভিচার কর! শিবিদ্ধ ঝালয়। কেবল 

ভাহারাই এই আদেশ হইতে রেহাই পাইল। এবার ক্ুুসেডারেরা' বেশ 
উৎসাহিত হইর! উঠিল; এক লক্ষ লোক রিচার্ডের অন্ুগমনের জন্য প্রস্তত 

হইল। 
একর হইতে একটী রাজপথ সাফ্তাম পাহাড়ের ভিতর দিয়া 

জেরুসালেমের দিকে চলিয়া শাছে । সালাহুদ্দীন পূর্বেই উহা বন্ধ 

করিয়। রাখায় রিচার্ড সমুদ্র ভাগের গ্রাচান রোনান রাজ্ত। অবলম্বন করিয়া 

আস্কালনের দিকে অঠাসর হইলেন । ইহাকে ভিত্তি করিয়া তিনি সহসা 

জেরুসালেদ আক্রমণ করিত মনস্থ করলেন । এই পণ কিঞ্চিদধিক 

ষাট মাইল দীঘ ; ইতাঁতে আটটী নদী ও বন বন-ভঙ্গল আতিক্রুম 

করিতে হইত; বাম পার্শের ক্ষুপ্র পাহাঁড়গুলি হইতে মোসলমানেরাও 
তাহাকে অবিরত উতাক্ত করিতে পারিত ; তবে পঙ্গিণ দিকে সমুদ্ধ 

থাকায় তিনি নৌবহরের সাহাযা পাইতে পারিঠেন। ২১শে আগ 

খৃষ্টানেরা শিবির তাজিয়া বেলুস নদী স্ভিক্রম করিল; পরদিন 

তাহার! কিশন নদী উত্তীর্ণ হইয়া হায়ফায় তা? গাড়িল। খৃষ্টানদের 
প্রস্থানের নঙগে সঙ্গেই সালাহুদ্দানও সস্ন্ধে তাহাদের অনুসরণ করিলেন । 



আপসাফের যুদ্ধ ১১৯ 

শত্রুপক্ষের গতিবিধি পধ্যবেক্ষণের জন্তু আমীর জুর্দিকের অধীনে একদল 

সৈন্য রাখিয়া তিনি একটী ধুক্ধোপষোগী স্থানের অনুসন্ধানে 

সিজারিয়ার (কায়সারিয়! ) দিকে অগ্রসর হইলেন । 

৩০শে আগষ্ট শক্রর। সিঞজাবিগার নিকটবর্তী হইপ। সালাহুদ্দীন 

স্টাভার সৈম্গণকে তৎক্ষণাৎ পথিপার্থে স্কাপন করিলেন । কিন্ত তাহার 

ধনুদ্ধরের৷ পুরু ও দৃঢ় পরিচ্ছদ পরিহিত খৃষ্টান সৈন্কদের কোনই ক্ষত্তি 

করিতে পারিল না । নাহটদিগকে কেন্্রস্থলে রাখি॥ পদাতিকের! শৃঙ্খলার 

সহিত সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল; মোসলমানের। তাহাদিগকে যুদ্ধে 

পরননস্ত করার জন্ত গ্রলুন্ধ করিলেও তাহারা আত্মস্ংবরণ করিদ্বা রহিল। 
কম একটি সঙ্ন্ণ স্থানে উপস্থিত হইলে কিছু বিশৃঙ্খলার স্যষ্টি হইল | 

ইহা মোসলমাণদের সতর্ক নৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। মূহুর্ত মধ্যে তাহারা 
ভারবাহা ঘোটক ও শকটশ্রেণার উপর আপতিত হুইল । অসতর্ক লোক & 

অশ্বগুলি নিহত ও অধিকাংশ দ্রব্য লুষ্ঠিত হইল; বাঁধাদানকারাদিগকে 

ছিন্নভিন্ন করিয়া! তাহারা পলাতিকদিগকে সমুদ্র পর্যন্ত তাড়াইরা লইন্বা 

গেল। অবশেষে রিচার্ড স্বয্সং বিপন্ন টৈনাদের উদ্ধারে আসিলে তাহারা 

পব্বত শিখরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল। | 

এই সময় প্রথর গ্রীন্ম । প্রচণ্ড উত্তাপে উভয় পক্ষই ভীষণ কষ্টভোগ 

করিল। ফ্র্যাম্কদের দু্দশ! একেবারে চরমে উঠিল। অনভ্যাসের দরুণ 

তাহাদের বারংবার মুচ্ছ1 হইতে লাগিল । অনেকেই সদ্দি-গন্মিতে আক্রান্ত 
হইয়া ভব-বন্ত্রণা-মুক্ত হইল। এদ্দিকে সালাহুদ্দীন নিয়মিত বুদ্ধের জন্য 
আসাফের নিকটে একটা বন্দর স্থান মনোনীত করিলেন। তিন লক্ষ 

সৈন্য তাহার পতাকাতলে সমবেত হইয়াছে শুনিয়৷ ফ্র্যাঙ্কেরা হতসাহস 

হুইয়া পড়িল। €ই সেপ্টেম্বর রিচার্ড সন্ধির প্রার্থনা! করিলেন। কিন্তু 

তিনি সমগ্র পালেস্তাইন দাবী করায় অল-মআদিল অবজ্ঞাভরে সভা 



১২০ সোলতান সাঞ্সাহদ্দীন 

ভাঙ্গিয়া দিলেন। কাজেই অস্্বলে তাগ্য নির্ণয় কর! ভিন্ন মীমাংসার 

আর কোন উপায় রহিল না। সালাহুদ্দীন নহ্রুল ফালেক ব1 ফাটাল 

নদী ও আসাফের মধাবর্তী মেষ-চারণ ভূমিতে স্থান গ্রহণ করিলেন। 

ধৃটানেরা রমজানের জলাভূমির নিকট এক দিন বিশ্রাম করিয়া ৭ই 
তারিখে ছয় মাইল দূরস্থ আসাফের দিকে অগ্রসর হইল। 

বেল! তিন ঘটিকার সময় ত্রিশ হাজার তুর্ক সৈন্য গৃষ্টানদিগকে 
আঁরুমণ করিল। তাহাদের পশ্চাতে কাফ্রী ও বেছুইন প্দাতিকের! ঢাল ও 

ধনুক লইয়া ছুটিয়া আসিল । তৎপরে বিশ হাজার মশ্বারোহী বজুনাদে 
শত্রদের দিকে অগ্রসর হইল। বহু সৈন্ত ও মশ্ব তুর্কদের হস্তে নিহত 
হলেও ফ্র্যাঙ্ক ধন্ুদ্ধরেরা পরিশেষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া৷ দিল। কি 

তুর্কেরা অল্লক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আাঁসিল। হস্পিটালারদের 

পদাতিক বাহিনী তাহাদের হাতে প্রায় সমলে ধ্বংস হইয়া গেল। শ্রঙ্গলা 

বজায় রাখার উদ্দেশ্তে রিচার্ড তথাগি নাইটদিগকে ঘুদ্ধে গমনের অনুমতি 
দাঁন করিলেন না। কিন্ত আসাফের অরণোর নিকট টপস্তিত হইলে 

তাহারা আর যাতন! সহা করিতে না পারিয়া মোসলমানদের বিরুদ্ধে 

ধাবিত হইল। কোন দল দক্ষিণ পর্ব, কোন দল বাম পার্খ, কেনি দল 

বা কেন্ত্রতাগ আক্রমণ করিল। একসঙ্গে সর্মদ্ল কতৃক আক্রান্ত হওয়ায় 

মোসলমানেরা! হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ ভীষণ যুদ্ধের পর অবশেষে 

তাহারা চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল সালাহুদ্দীন মাঁর 
সতর জন সৈনিক লইয়! পতাকার পার্থ দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার 

আহ্বানে পলায়মান সৈন্েরা একে একে তিন বার ফিরিয়া আসিল; 

কিন্ত ফ্রযাঙ্কেরা প্রতিবারই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। মোসলমানেরা 
পথ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তাহারা আসাঁফে উপস্থিত হইয়া শহরের নিয়ে 

শিবির সন্নিবেশ করিল। 



ল্রিজ্গান্ডিন ত্র লিল্ল ভা 
একরের আম্ম-সমর্পণে সালাহুদ্দীন নির্ধাক হইরা গেলেন । তিনি 

জাঁনিক্নে, নগর দীর্ঘকাল শাত্স-রক্ষা! করিতে পারিবে ন$ তীহার সৈল্- 

দলও শর্রুদের পরিখা ও মুগ্ময়-গ্রাটির বেষ্টিত শিবির ভেদ করিয়া 

নাঁগরিকদিগকে সাঁহাঁধা করিতে সমর্থ হইবে না। খুষ্টানেরা যে সম্মুখ 

যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইবে তহাভারও কোন সম্ভান্না ছিল না। যতদিন পর্য্য্ত 

তীহাকে পালেস্তাইনের ফ্রাঙ্কদের সহিত্ত সংগম চালাইতে হইয়াছিল, 
ততদিন পর্যন্ত তিনি কখনও সন্ধির কল্পনাও করেন নাই। কিন্তু 

ইউরোপীয় বাজগণের আগমনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। কাজেই 

রিচার্ড ঘখন শ্বতঃপ্রবৃ্ত হইয়! শান্টির প্রস্তাব উঠ্ভাইলেন, তখন তিনি 

তাহা বিবেচনা কণ্তে প্রস্থত হইলেন । পুণাভুমিতে পদার্পণের পরেই 
ইংলাগু-বাজ জর-রোগে আক্রান্ত হন। সন্ধির প্রস্তাব ইহারই পরিণাম | 

রিচা প্রথমে সালাহুদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা জানাইলন | 
সোলতান তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় অল্-আদিলের সহিত তাহার 

আলোচনার বাবস্া হইল; কিন্তু ন্চাড সোলতানকে কয়েকটা শ্রেন 

পাখী পাঠাইয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে কয়েকটা কুকুট চাহিয়া লইলেন। 
১লা জুলাই সালাহুদ্দীন স্বয়ং দোভাষীর মারফতে খৃষ্টান দূতদের সহিত 
সন্ধির কথ! আলোচন! করিলেন। শান্তি স্থাপনে ব্যগ্রতা দেখাইবার জন্ত 

থৃষ্টানের! পরবর্তী তিন দিন নগর আক্রমণ পধ্যন্ত বন্ধ রাখিল। ৪ঠা 

তারিখে রাছ্দুতেরা আবার আসিয়া! কিছু বরফ ও ফল লইয়! গেলেন । 
৬ই জুলাইর মধ্যে আরও ছুইবার দূত আসিল। কিন্তু এই সকল 
সাক্ষাৎকারের প্ররুত উদ্দেশ্ত ছিল মোসলমানদের দুর্বলতা আবিষ্কার 

করা । কাজেই আলোচনা অধিক দুর অগ্রসর হইল ন|। 
মোসলমানদের অধীন সমস্ত খৃষ্টান করেদীর মুক্তিদান ও উপকূলের 



১১৪ সোলতান সালান্দ্দীন 

সমুদয় নগর প্রত্যর্পণ করার জন্ত খৃষ্টানেরা সোলতানকে চাপিয়। ধরিল। 

তিনি তাহাদিগকে “প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ঠ' ও বাবতীয় ধনসম্পত্তি সহ একর 
নগর ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু খৃষ্টানেরা তাহাতে রাজী হইল 

না। ৭ই তারিখে একজন লোক সাতার কাটিয়া আসিয়! সালাহুদ্দীনকে 
বলিল, নাগরিকেরা শেষ পধ্যস্ত জত্ম-রক্ষা করতে দৃঢ়-প্রত্জ্ঞি; 

১২ই জুলাই সেই লোকটা আবার আসিয়া সংবাদ দিল, রক্ষী-সৈম্কের। 

নিয়ালখিত শর্ডে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে £১) যাবতায় ধন- 

সম্পত্তি, অর্ণবযান ও যুদ্ধোপকরণাদি সং একর নগর খৃষ্ঠানদিগকে ছাড়ি 

দিতে হইবে; (২) ফ্র্যান্কেরা দুই লক্ষ ও কন্রাড, চারি হাজার ্বর্ণমদ্র। 

ক্ষাতিপূরণ পাইবেন ; (৩) প্রকৃত ত্কুশ কান্ঠ প্রত্যর্পণ করিতে এবং ১৫*৭ 
সাধারণ ও ১০০ পদস্থ খৃষ্টান বন্দীকে মুক্তিদান করিতে হইবে । এই 

সকল শর্ত প্রতিপালন করিলে নাগরিকেরা বহনোপযোগী দ্রব্যাদি সহ 

নগর ত্যাগ করিতে পারিবে । 

সালাহুদ্দীনের অধীনে তখনও এক পরাক্রাস্ত বাহিনী ছিল ; চৌদ্দ 

বৎসর পূর্বে খৃষ্টানদের অতকিত আক্রমণে রমলার রপ-ক্ষেত্র হইতে 
পলায়নের পর এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একটী ধুদ্ধেও তাহারা পরাজিত হন 

নাই। কাজেই এই সকল শর্তে তাহার ক্রুদ্ধ ও হুঃখিত হওয়ারই কথা। 

ছথাপি তাহারই কর্মচারীরা ইহা স্থির করায় তিনি ইহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে পারিলেন ন1। নগর পাহার! দেওস্ার আর কোন দরকার ছিল 

না বলিয়। মোসলমানেরা সাফ্রামে সরিয়া গেল। বন্দীদের হিসাব প্রস্তত্ত 

করার জন্য একমাস পর্যন্ত প্রতিনিধিরা উভয় শিহিরের মধ্যে যাতায়াত 

করিলেন। কিন্ত বিবাদমান পক্ষদয়ের মনে প্ররুত সন্তাব ছিল না। 

এমন কি একরে একটা নিয়মিত বুদ্ধেরও প্রশ্রয় দান করা হইল। তাহান্তে 

্র্যাঙ্কদেরই পরাভয় ঘটিল। 



বিচার্ডের বর্ধরতা ১১৫ 

ইতোমধ্যে ফরাসী-রাজ জর-রোগে আক্রান্ত হইয়া হ্ধদেশ গমনে 
ধৃত হইলেন । কিন্ত তুর্ক নিধন করির1 পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ সংবরণ 

করা তাহার পক্ষে দুংসাধা হওয়ায় ছিনি তাহার 'অধিকাংশ সৈন্ত বার্গান্তীর 
ডিউকের অধীনে পুণাভূমিতে রাখিয়া গেপেন। রিচার্ড কনরাডকে 

জেরসালেমের সিংহাসন লাভে সন্ভায়ত না করায় ১লা ভাগষ্ট তিনি'ও 

টায়ারে চলিয়া! গেলেন । 

সালাহুদ্দীন সান্ধ-নিপিষ্ট বন্দী ও অথ হক এক মাস অন্তর তিনটা 

[হন কিস্তিতে পরিশোব করার প্রভাব করিলেন। ১সরা মাগষ্ট তাহাতে 

(রচার্ডের সম্মতি মিলিল। শ্থম মাসের শেষে প্রথম কিন্তি প্র্থত রাখা 

হইল। ফ্রাস্কের। বলল, করেক জন 'নদ্দিঃ বন্দীর নাম তালিকায় পাওয়া 

যার না। ১১ই তারিখে তাহারা পূর্ণ প্রাপ্য মাদার করিতে আসিল। 

সালাহুদ্দীন সরলছাবে বলিলেন, "এই কিস্তি গ্রহণ করিরা 'মামাদের 

সঙ্গিগণকে ছাড়িরা দাও; বাকা 1কন্তির জন্ব তোম|দিগকে জানন দেওস্] 

যাইতেছে ।” খুষ্টানেরা তাহাতে সম্মত হইয়া বলিল, “লামরা প্রতিজা 

করতেছি যে আামাদের ষোল গানা প্রাপা পাইলে 'আপনার লোকজন 

অবঠ্ই ছাড়ির! দিব ॥” ু্ানদের এ্রতিজ্ঞার মুলা সালাহুদদীনের আন্তোত 

হিল না । কাজেই ভি'ন ইহাতে রাঁজী হইতে পারিলেন না । ভ্ঠাহার 

দাব। সম্পূর্ণ ায়-সঙ্গত সম ডর মহল ইহ] ফাকি দানের চেষ্ট। 

নছি়। বিবচিত হইল । ব্রিচার্ড চটিয়া গিরা যে পাশন হতাকাণ্ডের 
হনুষ্ঠান করিলেন, ্ তাহার নাম চিরতরে কলঙ্কিত হইয়া রহিল । 

রিচা্ডের প্রশংসাকারা ,লথকের ভাষায় তিনি ১৬ই (মতাস্থরে ২০শে। 

আগষ্ট গুক্রবার ২৭০০ তুর প্র/ততূকে নগরের বাহিরে নিয়া শিরশ্চেদের 

'আদেশ দিলেন | রাজানুচরের! বিন্দুমাত্র9 বিলম্ব না করিয়া প্রভুর আদেশ 

পালনার্থ লক্ষ দিস্প। অগ্রসর হইল। প্রতিশোধ গ্রহণের এমন অপূর্বধ 

গত 

2 
হা 
12] 



১১৬ সোলতান সালাহছুদ্ধীন 

সুযোগ পাইয়া তাহার। ভগবানকে ধচ্বাদ দান করিতে লাগিল। * 

একরের সম্ভুথে মৌসলমানদের একটী বহিঃসেনানিবাঁস ছিল | তাহাদের 

হ্ববেণীয় ও স্বধরন্মীবলম্বী ভ্রাতৃগণকে তাহাদেরই চক্ষের উপর এভাবে 

কসাইর ন্যায় হত্যা করিতে দেখিয়া তাহারা এই নিম্ম পৈশাচিক কাধ্যে 

বাধাদানের জন্য ছুটিয়া আসিল । কিন্তু সন্ধ্যা পথ্যন্ত যুদ্ধ করিয়া'ও তাহারা 

হতভাগ্যদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। বৃদ্ধ দুর্বল এমন কি রমণী ও 

বালক-বালিকারাও নিষ্টুরভাবে তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল | কেবল 
প্রুতিপত্তিশালী বা কঠোরশ্রমী ব্যক্তিরাই এই ভরাবহ হতাকাণ্ড হইতে রক্ষা 

পাইল । 'মড়াঁর উপর খাঁড়ার ঘা ।” খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল, মোসলমানেরা 
হ্বর্ণরৌপ্য গলাধঃকরণ করিয়া রাখে | এই লুক্কায়িত অর্থ বাহির করার 

জন্য তাহারা নিহত বন্দীদ্দের দে কচি কুচি করিয়! কাটিয়া ফেলিল। 

বার্গান্তীর ডিউকও পশ্চাছন্জী হইবার পাত্র ছিলেন না । তিনিও এই 

সময় একরের প্রাচীরের উপরে প্রায় সম-সংখ্যক বন্দীকে হত করিলেন । 

এইব্রপে খৃষ্টানদের বন্দরতায় সর্দশদ্ধ ৫০*« মোঁসলমান নিহত হইল | * 

এঁতিহাসিক যুগে জগতের ইতিহাসে এরূপ অহেতুক হত্যাকাণ্ডের 

তুলনা! অতি বিরল। লেনপুল বলেন, এই নিষ্ঠুর ও কাপুরুষোচিত হত্যা- 

কাণ্ডের সমর্থন বা দোষস্থালনে জন্য কোন ওজরের কল্পনা করা যায় না। 

সালাহুদ্দীনের 'প্রায় অসঙ্গত শোধ্যপূর্ণ সদয় ও সদাশয় কাধ্যানলীর পর 
ইংল্যাগাধিপতি ও ফরাসী রাজপ্রতিনিধির নিষ্ঠুরতা বিন্ময়কর বলিয়া মনে 

হইবে । কিন্ত এই দীর্ঘকালব্যাপী মভাবুদ্ধে মোসলমানেরাই যে স্ুসভাত" 

সহিষ্ণুতা, মহান্ুভবতা, মাঞ্জিত আচার প্রভৃতি যাবতীয় গুণের অধিকারী 

০০৩ 

কপ (51701710165 ০1 016 (07158065, ১22, 

শী ০০১৯ 8০9৫, 137 5 87076 87016718509, 321. 



রিচার্ডের বব্বরতা ১১৭ 

ছিল, ক্রুসেডের পাঠকগণকে তাহা বল! নিশ্রয়োজন।% 'মাশ্চধ্যের বিষয়, 

এই পশ্বধম হত্যাকাণ্ডের নায়কেরও সমর্থকের অভাব হয় নাই। মআচ্চার 

ও কিংসফোর্ড বলেন. এত বন্দী সঙ্গে নেওয়া! হয়ত রিচার্ডের নিকট সহজ ও 

নিরাপদ মনে হয় নাই! কি চমৎকার যুক্তি 1! রিচাঁড-পৃজকের! তাহার 
বর্বরতার সমর্থনের একটা নানতর ঘ্বণিত ওজরের সন্ধান পাইলে হয়ত আরও 

সন্থষ্ট হইবেন। রগার হতেডনের মতে এই হত্যাকাপ্ডের ছুই দিন পূর্ন 

সালাহুদ্দীন তাঁহার খৃষ্টান বন্দিগণকে নিহত করেন । কিন্ত মোসলমান 

ম-মোসলমান মার কোন লেখকের গ্রন্থেই এই মিথ্যা উক্তির সমর্থনের ন্ট 

একটী অক্ষর পাঁওয়া যায় না । গিবন রিচার্ডকে চাঁ়তঃ “ শোঁণিত- 

পিপাস্থ” আখা। দিয়াছেন । £ কক্স বার্ট বলেন, “অপরাধী হিসাবে তাহাকে 

নেপোলিয়নের সহিত তুলনা করা যার । গথ আঁলারিক না হন এটিল! 

কথন৪ আপনাদিগকে সভাজাতির বাজ্ঞা বলিম্বা প্রকাশ করিতেন না; 

কিন্ত কোন অর্থেই “মানব জাতির চাবুক' আখ্যা লাভে রিচার্ড অপেক্ষা 
তীহাদের অধিক দাবী নাই |” & 

ঈ/...0616 15170 120179016 €১০05০ 01701117007 076 0061 2070 
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আসত্লাক্ছেম্প স্ঘজ্ 

একরের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের গর রিচাড জেরুমালেম গমনে প্রপ্তত 

হইলেন। কিন্তু ক্ুসেডারেরা! তখন আলগ্ত ও ভোগবিলাস গষ্কে আকণ্ঠ 
নিমগ্ ; উত্কষ্ট মগ্ঘ ও সুন্দরী ললনাপূর্ণ এমন 'মারামপ্রদ নগর ত্যাগ 

তাহাদের আদৌ ইচ্ছ। ছিলনা । আমনেকে একেবারে লম্পট হইয়া 

পড়িয়াছিল; তাহাদের অনিশ্রান্ত পাপাচারে সনগ্র নগর বন্মত্র্ হইয়। 

গিয়াছিল । নারী না পাইলে তাহার। স্থানান্তরে গমন করিনে না 

বুঝিতে পারিষ্া রিচার্ড সমস্ত রণণীকে তাহাদের ভন্ুমরণ করার চাদেশ 
দান করিলেন; রজকীদের সহিত ব্যভিচার করা নিবন্ধ খলিয়। কেবও। 

ভাহারাই এই আদেশ হইতে রেহাই পাইল। এবার ক্ুসেডারেরা বেশ 

উৎসাহিত হুইয়া উঠিল; এক লক্ষ লোক রিচার্ডের অনুগমনের জন্ত প্রস্তত 

হইল। 
একর হইতে একটা রাক্পথ সাক্রমি পাহাড়ের ভিতর দিয়া 

জেরুলালেমের দিকে চাঁলয়! নগাছে । মালাহুদ্দীন পূর্ধেই উহা বন্ধ 

করিয়৷ রাখায় রিচার্ড সবুদ্রতারের গ্রাচান রোমান রাস্তা অবলম্বন করিয়| 

আস্কালনের দিকে অঞাসর হইলেন । ইহাকে ভিডি কারা তিনি সহসা 

জেরুসালেন আক্রমণ করিতে মনস্থ কারলেন। এই পথ কিঞ্চিরধিক 

যাট মাইল দীর্ঘ; ইহাতে আটটী নদী ও বভ বন-ডঙ্গল দ্সভিজঞফ 

করিতে হইত ; বাম পার্খের ক্ষুদ্র পাহাডগন হইতে মোসলমানেরা ও 

ঠাহাকে অবিরত উত্যক্ত করিতে পারিত ; তবে দক্ষিণ দিকে সমু 

থাকায় তিনি নৌবহরের সাহায্য পাইতে গারিতেন।  ১১শে আগ 

খুষ্টানেরা শিবির ভাঁঙ্গিয়া বেলুস নদী অতিক্রম করিল; পরদিন 

তাহারা কিশন নদী উত্তীর্ণ হইয়া হারায় তাবু গাড়িল। খৃষ্টানদের 

প্রস্থানের মলে সঙ্গেই সালাহুদ্দীন ও সটসন্থে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। 



আসাফের যুদ্ধ ১১৯ 

শক্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের দ্বন্ত আমীর জুর্দিকের অধীনে একদল 

সৈন্য রাখিয়া তিনি একটা যুদ্ধোপযোগী স্থানের অনুসন্ধানে 

সিজারিয়ার ( কারসারিয় ) দিকে অগ্রসর হইলেন । 

৩*শে আগষ্ট শত্রুরা সিদ্রারিয়ার নিকটবর্তী হইল । সালানুদ্দীন, 

তীহার টসন্গগণকে তৎক্ষণাৎ পরিপার্খে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাহার 

ধনুদ্ধরের। পুরু ও দৃঢ় পরিচ্ছদ পরিহিত খৃষ্টান সৈন্ুদের কোনই ক্ষন্তি 

করিতে পারিল না! । নাহটদিগকে কেন্ধুস্থলে রাখিক়্া পদাতিকেরা শৃঙ্খলার 

সহত সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল ₹ মোঁনলনানের! তাহাদিগকে যুদ্ধে 

্রপুত্ত করার জন্ত প্রলুব্ধ করিলে ও তাহারা আত্ম-স্বরণ করিয়! রৃহিল। 

কিন্তু একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলে কিছু বিশৃঙ্খলার স্ঠি হইল। 

ইহ! মোসলমানদের সত দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। মৃহত্ধ মধ্যে তাহার! 
ভারবাহী ঘোটক ও শকটশ্রেন্নার উপর আপতিত হইল । অসতর্ক লোক ও 

অস্বগুলি নিহত ও অধিকাংশ দ্রব্য লুষ্টিত হইল; বাঁধানানকারীদিগকে 
ছিন্নতিন্ন করিয়া তাহারা প্লাতকদিগকে সমুদ্র পর্ধান্ত তাড়াইরা লইয় 

গেল। অবশেষে রিচার্ড স্বরং বিপন্ন সৈনাদের উদ্ধারে আসিলে তাহারা 

পর্বত শিখরে আশ্রর গ্রহণে বাধ্য হইল। 

এই সময় গ্রথর গ্রীক্ষ । প্রচণ্ড উত্তাপে উতম্ব পক্ষই ভীষণ কষ্টভোগ 

করিল। ফ্র্যাঙ্কদের দুর্দশা একেবারে চরমে উঠিল। অনভ্যাসের দরুণ 

তাহাদের বারংবার মুচ্ছ! হইতে লাগিল । অনেকেই সদ্দি-গম্মিতে আত্রান্ত 
হইয়া ভব-বন্ত্রণা-মুক্ত হইল। এদিকে সালাহুদ্দীন নিয়মিত যুদ্ধের জনা 
আসাফের নিকটে একটী সুন্দর স্থান মনোনীত করিলেন। তিন লক্ষ 

সৈন্য তাহার পতাঁকাতলে সমবেত হইস্জাছে শুনিয়া ফ্রযাঙ্কেরা হতসাহস 

হইয়া পড়িল। €ই সেপ্টেম্বর রিচার্ড সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। কিন্ত 
তিনি সমগ্র পালেস্তাইন দাবী করার অল্-আদিল অবজ্ঞাভরে সভা! 



১২০ সোলতান সালাহদ্ধীন 

ভাঙ্গিয়৷ দিলেন। ক|জেই অস্থবলে ভাগ্য নির্ণয় করা৷ ভিন্ন মীমাংসার 

আর কোন উপায় রহিল না। সালাহুদ্দীন নহ্রুপ ফালেক বাঁ ফাটাল 

নদী ও আসাফের মধাবর্তী মেষ-চারণ ভূমিতে স্থান গ্রহণ করিলেন। 

 খুষ্টানেরা রমজানের জলাভৃমির নিকট এক দিন বিশ্রাম করিয়া ৭ই 

তারিখে ছয় মাইল দুরস্থ আসাফের দিকে অগ্রসর হইল। 
বেলা তিন ঘটিকার সমর ত্রিশ হাজার তর্ক সৈন্য থুষ্টানদিগকে 

আক্রমণ করিল। তাহাদের পশ্চাতে কারী ও বেছুইন পদাতিকের। টাল ও 

ধন্নুক লইয় ছুটিয়া আসিল । তৎপরে বিশ হাজার শ্বীরোহী বজ্রনাদে 

শক্রদের দিকে অগ্রসর হইল। বনু সৈন্ত ও শব তৃর্কদের হান্তে নিহত 

হইলেও ফ্র্যাঙ্ক ধনুদ্ধরেরা পরিশেষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। কিন্তু 

তুর্কেরা অল্পক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া মাসিল। হস্পিটালারদের 

পদাতিক বাহিনী তাহাদের হাতে প্রার সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল। শঙ্খল 

বজায় রাখার উদ্দেশ্তে রিচার্ড তথাপি নাইটদিগকে যুদ্ধে গমনের অন্থমতি 

দান করিলেন না। কিন্তু আসাফের অরণোর নিকট উপস্ডিত হইলে 

তাহারা আর যাতনা! সহা করিতে না পারিয়া মোষলমানদের বিরুদ্ধে 

ধাবিত হইল। কোন দল দক্ষিণ পার্খ, কোন দল বাম পার্খ, কোন দল 

ব! কেন্ত্রতাগ আক্রমণ করিল। একসঙ্গে সর্মদল কতৃক মাক্রান্ত হওয়ায় 

মোসলমানের! হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিরৎক্ষণ ভীষণ যুদ্ধের পর অবশেষে 

তাহারা চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাঁগিল। কেবল সালাহুদ্দীন মাত্র 
সতর জন সৈনিক লইয়! পতাকার পার্থ দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার 

আহ্বানে পলায়মান সৈন্যের একে একে তিন বার ফিরিয়া আসিল; 

কিন্ত ফ্রযাঙ্কের প্রতিবারই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল । মোসলমানেরা 

পথ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তাহারা আঙ্সাফে উপস্থিত হইয়া শহরের নিয়ে 
শিবির সন্গিবেশ করিল। 



আসাফের যুদ্ধ ১২১ 

আরা খৃষ্টানদের অগ্রগতি রোধের চেষ্টা ব্যর্থ হইল ; ভরপরি বহু 
তুর্ক সৈস্ক মৃত্যু বরণ করিল। এই ভাগ্য-দবিবর্ভনে পালারদ্দীন এভই হুঃখিক 

হইলেন ঘে, বাহতিঙ্ছীদের সাস্ন|-ঘাকোও ছিনি শ্রীবোধ পাঁছিলেন না। 

অশ্হীন টসম্তছিগকে বিদ্ছের অশ্ব ও আহতদের শুভ্যযার জন স্বীয় স্িিনির 

দাঁন করিয়! পরহ্ঃখকাতর সোলভান একখণও্ড বস্ছান্ার় উদ্ঘবেশন 

করিলেন । ক্ষিক রাস্থিকালেখ মধ্যেই গার ক্ষণিকেন্ অবগা চলি: 

গেল। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি খ্ৃ্ভানদেধ বিরুদ্ধে আবাস বৃদ্ধে 
বাহিত হইপেন। বথাবিধানে “সন্ত স্থাপন করিজ1 সাপাহদ্দীর সারাদিন 

জআসাফে কসিরা রহিলেম ; কিন্ত ফ্রাক্ছের! কিছুতেই নড়িল না। 

সোমবান্রে তিনি তাহাদিগকে পুনরার হুদ্ধার্থ আহ্ান করিলেন | আ্যাক্ষেরা 

এবারও অটল রহিল । অবশেষে তাহারা সম্ঘুথে অগ্রাসর হইয়া জবাফ ফা 
'পাচটীরাভান্তরে আশ্রম্ব গ্রহণ করিল । তাহাদিগকে বুদ্ধে প্রপৃত্ত করাইতে 

অসমর্থ হইয়া সালাহদ্দীন জেক্ছলালেষের পথ দখলে রাখাধ জন্য ভীহার 

সৈষ্ঠগণকে বার মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বমলায় সরহিবা লইন্বা গেলেন । 

এরিচর্ডের অধশ-বৃত্রাস্ত লেখকের বহে আসাঁফে ভূর্কদের ৭৯০০ 

সৈম্ক নিহত হয় ; কিছু খৃষ্টানদের ইহার দমাংশ, 'এদন কি শর্তাশও হত 

স্জ নাই। বদি তাহাই হইত, তবে তাহাত্া! পরাক্িত শত্রর পুনঃ পুন 
আহধান সঞ্ষে ও মুছে শ্রবৃত না] ভ্ইম্বা একেবারে প্রাচীরের ভিতরে আশ্রস 

ভ্ছদ ফ(রল:কেন? উত্তর অতি স্প্ঠ। যুদ্ধে বিপুল লোকক্ষস্ব হয় 
বলিত্াই তাহারা কৃতকার্ধাতীর ভন্ুসরণ করিতে পারে নাই। কক 

দুলে ব্যতীত কোন প্রথম শ্রেণী আমীর গতাস্থ হুদ নাই। কি 
এভেদ্সে্র নিভীক পীইট জেম্সের বৃত্তে খৃষ্ঠানের। বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 

কাষেই আঁনফের তু এফেবারে নিরর্ঘক হব নাই; পরাজিত হইঠোও 
শবত্রুপক্ষের শক্তিক্ষয় সালাহন্দীনের এক বিরাট বিজ 



২নক্গিল জতেক্যাঞ্স 
আর্সাফের ঘুদ্ধের পর খৃষ্টানেরা যে জাফ.ফার প্রাটীরের ভিতর 

আশ্রয় লইল, সালাহুদ্দীনের বারংবার 'ুদ্ধং দেহি” রবেও দুই মাসের মধ্যে 
তাহারা আর বাহিরে আসিল না । মৃত অশ্ব ভোজনের পর এস্বানের 

সুমি ফল তাহাদের মনে তারি স্ফৃত্তির সঞ্চার করিল। একর হইতে 
আগত রমণীর! পাপের উৎস হইল । কেহ কেহ সেখানে ফিরিয়া গিয়া 
গণিকালয়ে আরামে কাল কাটাইতে লাগিল। জেরসালেম উদ্ধারের 

মতলব “মাঠে মারা” যায় দেখিয়! রিচার্ড রাজা! গেকে একরে পাঠাইয়া 

দিলেন। তাহাতে ফলনা হওয়ার তিনি নিজে সেখানে গিয়া এক 

মর্খ্পর্শী বকৃতায় লম্পট সৈন্ঠদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিলেন। 

এইরূপ ধোগাড়-যন্ত্রের ফলে সৈম্ত-সংখ্যা পূর্বাপেক্ষাও বদ্ধিত হইল। 
কিন্তু জাফ.ফার দৃঢ়তা বর্ধন ও লিগ্ভার পথে প্রান্তরে ছুই, তিনটী স্থরক্ষিত 
স্থানের সংস্কার সাধন ব্যতীত নভেম্বরের মধ্যতাগ পর্যন্ত এই বিরাট 

সেনাদল কিছুই করিল না। বরং ছুঃসাহসিক কাধ্যের সন্ধানে গিয়া 

রিচার্ড নিজে প্রাণে মরিতে বমিলেন। শ্রান্ত-ক্রান্ত হইয়। তিনি পথিমধ্যে 

নিদ্রিত হইলে তুর্কেরা তাঁহার ঘাড়ে পড়িল। তাহার! নিশ্চিতই 

তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া বাইত; কেবল উইলিয়াম ডি প্রেয়াক্স নামক 
এক ব্যক্তির আত্মত্যাগের ফলে সেযাত্র৷ তাহার জীবন রক্ষা পাইল। 

এই লোকটী আরবী ভাষায় নিজকে রাজা! বলিয়া পরিচর দেওয়ায় 

নিঃসন্দিগ্ধ শত্রুর! রিচার্ডকে ছাড়িয়। তাহাকেই বন্দী করিয় লইয়া গেল। 

এই সুযোগে প্রকৃত রাজ! তাহাদিগকে রস্ত। দেখাইয়া! সরিয়া পড়িলেন। 
তৃষ্টানদের এবংবিধ নিক্কিয়তার প্রধান কারণ সন্ধি-সত্রে যুদ্ধ বন্ধের 

চেষ্টা। আসসাফের ক্ষতি সত্বেও সালাহুদ্দীনের শক্তি অটুট ছিল; 
তীঁহার সৈন্টের। জেরুসালেমের রাস্ত| দখল করিয়া রাঁখিয়াছিল। আত্ম- 



সন্ধির উদ্যোগ ১২৩ 

রক্ষার মন্তান্ত উপায় অবলম্বনেও তিনি শৈথিল্য দেখাইলেন না । 

থৃষ্টানেরা যাহাতে সুরক্ষিত ও স্ুসমুদ্ধ আস্কালন নগরে আশ্রয় গ্রহণ 

করিতে না পারে, তজ্জন্ সালাহুন্দীন রমলায় প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত 

পরেই উহা! ভূমিসাৎ কর! মারম্ত করিয়া দিলেন। সর্বসাধারণের করুণ 

বিলাপের মধ্যে নগর ধ্বংস করিতে এক মাস লাগিল। নিরাশ্রর 

অধিবাসীরা মিসর ও অন্তান্ধ দেশে প্রেরিত হইল । নৈসগিক অবস্থানের 

দরুণ আস্কালনের গুরুত্ব খুব বেশী । এক দিকে ইহা মিসর সীমান্তের 
নিকটে একটী বৃহৎ বন্দর, অন্তদিকে জল ও স্থল পথে দক্ষিণ পালেস্তাইনের 

একটী শক্তিশালী কর্মনকেন্্র। সুতরাং ভাবী অমঙ্গল নিবারণার্থ পূর্ববাহ্ই 
ইহার ধ্বংস সাধন সালাহুদ্দীনের রাজনৈতিক দুরদৃষ্টির উজ্জ্বল প্রমাণ । 
ভূমিসাৎ করার পরেও ইহার পুনরধিকার লাভের জন্য রিচার্ড যেরূপ 

প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তাহা! হইতেই সোলতানের অনুস্যত নীতির গুরুত্্ 

বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। 

আস্কালনের ভূমিসাত-বান্তী জাফ.ফায় পৌছিবার পূর্েই রিচার্ড 
আবার সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন । আসাফের যুদ্ধের পর এক 

সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই তোরণের হান্ফে এই উদ্দেস্তে লিস্তার 

অল্-আদিল্র নিকট প্রেরিত হইলেন । যুদ্ধ বন্ধের জন্য তুই পক্ষই তুল্য 
ব্যগ্র হইলেও অল্-আদিল অধিকতর স্থির-প্রকৃতির রাজনৈতিক পণ্ডিত 

ছিলেন। যাহাতে অন্তুতঃ আস্কালন ভূমিসাৎ করার সময় পাওয়া বায়, 

তজ্জন্ক তিনি কৌশলে কালহুরণ করিতে মনম্থ করিলেন। এই সময় 

সন্ধি-রঙ্গ-মঞ্চে একজন নূতন নায়কের আবির্ভাবে তাহার খুবই সুবিধা 
হইল। ৩সরা অক্টোবর কন্রাড পৃথকভাবে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন 

করিলেন। তাহাকে সিদন ও বায়রুত ছাড়িয়৷ দিলে তিনি ক্রুসেডারদের 

সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সোলতানকে একর পুনরধিকার করিয়া দিতে 



১২৪ মোলতান সালাছাদ্দীদ 

চাহিলেন । এই বিশ্বীস্থাহকতা'র সংকাদ পাইির! দ্লিচার্ড সন্ধি স্থাপনে 
আরও ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তিনি অন্-আদিলকে “প্রকৃত বন্ধু ও ভ্রাতা 

বলিয়া সঙ্বোধন করি! তাড়াভাঁড়ি বিবান্ধ মিটাইন্বা দেওয়ার অন সির 

অন্গুকোধ করিলেন । কিন্ত তিনি ছেবরুসালেম, প্রকৃত তরুণ কাষ্ঠ ও জর্ডন 
নদীর অপর ভীর পর্যন্ত সমগ্র বরাধ্য জাবী করার এবং সালাহক্ধীন তাহাতে 

রাস্ী না হওয়ায় সেপ্টেম্বরের মধাভাঁগ পধাস্ত কিছুই স্থির হইল না । 

সৌলতালের দৃঢ়তার রিগাডের সুর নামিয়। আদিল । ২৭শে সেপ্টেম্বর 

তিনি এক সম্পূর্ণ অভিনন গ্রান্তার উপস্থিত করিলেন। বল -আদিল 

তাহার বিধবা ভগিনী সিসিলীর রাণী যৌয়ানকে বিবাহ করিবেন 3 তিনি 

জাফ. ফা, আন্কালন ও সমুদ্র তীরস্থ নগরারলী বিচার্ডের নিকট যৌতুক 

পাঁইরেন ; সালাছুদ্দীনন বে মকন স্থানে ইতপ্র্য্মেই জারগীরদার নিঘৃক্ 
করিয়াছেন, তাহা ছানা পাঁলেন্তাইনের অবশিষ্ট অংশ নৰ-বিবাঁহিত 

দম্পতিকে উপহার দিবেন ; তাহারা জেরুসালেষে থাকিয়! বাহ্াশাসন 

করিবেন। এই ব্যবস্থা অল.-আছিলের মনঃগুত কউল। ভাবী শ্ালক 

তাকে নিমন্্রণ করিয়া নিব বিপুল ব্যয়ে তাহার উদর তৃষ্টি করিলেন। 

কিন্তু সাঁলাহুল্গীনের নিকট ইহ! রিচার্ডের হই কৌতুক বলিঙ্বা৷ যনে হইন্গ। 

তথাপি তিনি এক পরামর্শ-সভা ডাকিয়া! কনরাভেব্ প্রস্তারের সন্িত 

ইহাঁও 'আমীরদের নিকট পেশ করিলেন। জ্ত্যান্কদের প্রতিজ্ঞায় আক্কা 

(পন করা অসম্ভব বলিয়। সর্দরন্বতিক্রমে ব্রিচার্ডের সহিত সন্ধি 

করাই নাব্যস্ত হই । কান্ছেই তাহার 'প্রস্জাবকে ভিত্তি করিয়া সন্ধির 

কথাবার! ছলিতে লাগিল । কিন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
পূর্বেই শীতকাঙছগ উপস্থিত হওয়ায় আলোচনায় বাধা গড়িল। 

রফিপাত নরম হওয়া মার সালাহুজ্দীন তীকার সেনাদলকে রমলা 
'ও লিঙ্যা হইতে দেরুসালেমে সরাইয়! লইব! গেলেন। কর্জায়ের শব্ষিতত 
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ঠাছান্র দৃঢ় বিশ।স থাকায় দুরবর্তী স্কানের সেন্সর! গৃডু-গমনের 
শনুষূত্তি পাইল । কিহ রিচার্ডের তখনও ইহা শিক্ষার বাকী ছিল ॥ 
ডিমেম্বরে খৃষ্টনেরা ফ্েুসালেম বাত! করিল। এগার মাইল দূরবর্তী 

রমনায়। গিয়া তাহারা ছেন়্ু মাস কাল বসিয়া বহিত। এই সময় 
সাল্গাহুজীনের বছিঃ সেনানিরাঁস হইতে তাহারের উপর অবিশ্রাস্ত আক্রমণ 
চল্সিল। অভঃপয় তালার স্বাহস সংগ্রহ করিয়া সাত আট মুই দূরস্থ 

বাত হবার দিকে, অগ্রদূর হইল।| তীষণ বারিপাত ও জস্বান্থ্যকৃর 

আর হাওয়ায় তাহারের বহু অশ্ব ও ভারবাহী পশু মৃত্থ্া-সুঝে 

পতিত হইল, খাস্-দ্রব্য গচিয়া গেল, বহুলোক ভস্বাস্থ্য ও স্ঞ্ঘার্টভিক 
রোগে আক্রান্ত হইপ্বা পড়িল। বারতে হবায় পৌছিয়। আর অগ্রগমন্ 
সঙ্গত নহে মনে করিয়া তাহার। পুনরাহ শিল! ও তুনার পাতেন্ হধো 

রমলার ধ্রংস-স্কগে ফিরিয়। গেল। 

পবিত্র নগর দরশবনের বড় 'নাশায় ছাই পড়ায় ফরাসীর। কুদ্ধ হূইয়। 
জা. ফায় চলিয়া! গেল ; কেহ একরে, কে বা টায়ারে প্রস্থান করিল; 
সারার কেহ কেহ বার্গাগীর ভিউকের সহিত প্রানম্তরের হর্গের দিকে 
অগ্রমর ছইল | সৈন্যদের উৎষাহ বন্াত় রাখার জন্য রিচার্ড কাস্কালন 

নগরী পুলমিষ্থীণ করিতে মনস্থ করিলেন । এক ভুলের সংশোধন করিতে 

গিয়া তিনি আর এক তুল করিষা বসিলেন। তাহার বৃদ্ধিভ্রশ না) 

ঘটিরে তিনি বিগত অভিজ্ঞতার পর শ্বীত খতুতে এরূপ আহ যকি 
করিতে ষাতেন না। আু্সেডারেরা ইবেপিনে এক বাত্রি যাপন করিল । 
পর ফিতরের শিলা-বৃঙিতে তাহাদের মুখে বরফ জমি! গেল ; অতি কণ্ঠে 

ক্দধধ-সন্তুদ্র অত্তিক্রুষ করিয়া তাহার ষখন আশ্রর় লাভের আশায় 

জান্তাবনে হাজির চুটগ, তখন ধ্ৰংসন্ত্রপের পর ধ্বংস-স্তপ ছাড়া আর 
কিছুই তাহাদের নয়ন-গোঁচর হট ন্বা। 
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আহ্কালন পুননিশ্্ীণ এবং কনরাড ও ফরাসীদের সহিত গোলমালে 

পরবর্তী চারিমাস ব্যয়িত হইল ) জার্মান ও ফরাসীরা আবার ক্র,সেডার- 

দিগকে তাগ করিয়া চলিয়া গেল। শঙঢুপরি ইংল্যাড হইতে সংবাদ 

'আসিল, রাজভ্রাতা জন হয়ং রাজমুকুট পরিধানের চেষ্টায় আছেন । 

এতচ্ছবণে রিচার্ড হ্বদেশ যাত্রার জন্য অতান্ত স্যগ্র হইয়া পড়িণেন। ক্রুসেড 
চালাইবার জন্ক সৈন্যের! নেতা নির্বাচনে আহত হইল। নিঃসক্কোচে 
সকলেই কন্রাডকে রাত! মনোনীত করিল। গে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ 
সাইপ্রাস রাজা পাইলেন। এপ্রিল মাসে কনরাডের সহিত সালাহুপ্দীনের 

এক সন্ধি হইল। কিন্তু অল্প দিন পরেই গ্প্তঘাতকের হস্টে তাহার 

রাজলীলা ফুরাইয়া গেল। সন্ধসাধারণের আনন্দ -ধবনির মধ্যে 

ক্যাম্পেনের হেনরী তীহার উ্তরাধিকারী নির্বাচিত হইলেন । 

সালাহুদ্দীন শাস্তিতে জেরুসালেমে শীত খড় অতিবাহিত করিলেন । 

্র্যান্কদের পক্ষ হইতে এ সময়ও পত্র বাবভার বন্ধ হইল না। ফলে 

'অল.-আদিলের মধাবন্তিতার মার্চের শেষে রিচার্ডের সহিত এক চুক্তি 
হইল। ঠিক হইল, রাজা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইবে ; খুষ্টানেরা ক্রুশ 

কাষ্ঠ ফিরিয়া পাইবে ; জেরুসালেমে তীর্গগমন ও পুনকুখান-গির্জজায় 
পুরোহিত নিযুক্তিরও তাহাদের 'অধিকার থাকিবে । কিন্তু সে যুগের 

ইউরোপীয় খু. ষ্টানেরাও পালেন্াইনবাসীদের স্যায়ই তুলা অবিশ্বাসের পাত্র 
ছিল। সালাহুদ্দীন ও তাহার আঁমীরগণকে অচিরে এই নৃতন 'অভিন্জরভা 

অর্জন কবিতে হইল । সন্ধির কথানার্ভা সমস্তই ঠিক, ধু মঞ্জুরীর বাকী । 
এমতাবস্থায় সোলতানের এক ভ্রাতৃষ্পুত্র তাহার বিরজে বিদ্রোহ-পতাকা 

উত্তোলন করিলেন । মোসলমানদের মধ্যে গৃহ-বিবাঁদ দেখ দিয়াছে দেখিয়। 

রিচার্ড সন্ধির উপসংহার-কাধ্য স্ঠগিত রাখিয়৷ সালাহুদ্দীনের অধিকারভূক্ত 

দারুম দুর্গ অবরোধ করিলেন । এখানে থষ্টানেরা তয়াবহরূপে আবার 
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তাহাদের চিরাচরিত বর্ধরতার পরিচয় দিল। “ভ্রমণ-বৃত্তান্তত লেখকের 

ভাষায় “যে সকল তুর্ক ধর্গ-প্রাকার রক্ষা করিতেছিল, পরিথা-নধ্যে 

নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের মস্তক চূর্ণ-বিচুর্ণ হইঘ্ব। গেল। এতদ্বতীত হুর্গের 

বিভিন্ন অংশে বাট জন তুর্ক নিহত হইল । অবশিষ্ট লোকদের অনেকে 

শুক্রবারে আত্ম-সমর্পণ করিল; তাহারা চিরস্থারী ক্রীতদাস বলিয়া 

পরিগণিত হইল। যাহার। বাকী রহিল. শনিবার দন্ধ্যার ক্ুসেডাবের। 
তাহাদিগকে নামাইয়া মানিল। রমণী ও বালক-বালিক! ব্যতীত ইহাদের 
খ্যা ৩,*। ইছার্দিগকে তাহারা রঙ্জু দিয়া এমনভাবে পিঠমোড়া 

করিয়া বাধিল বে, হততাগ্যেরা যন্ত্রণায় উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার করিছে 

লাগিল। এইবূপে রিচার্ড চারি দিন অবরোধের পর “সদাশর়তা”র সহিত 

দারুম অধিকার করিলেন ।” 

ইহাই মধাষুগের খুগানদের 'সদাশরতা”র নমুনা | ইহাতে তাহারা 
এতই উৎসাহিত হইপ যে, ইবেলিন ( বৰা়তে জিব. রিণ) পধ্যন্ত সমগ্র 

জনপদ লুষ্ঠন করির! জুন মাসে আর একবার জেরুসালেম যাত্রা করিল। 
বান়্তে নুবার উপস্থিত হইলে ফরাসীরা তাহাদের সহিত মিলিত হইল। 
হেন্রীর অপেক্ষায় সমগ্র বাহিনী এক মাস কাল নেখানে বসিরা রহিল। 

এদ্দিকে শীত ধতুর অবসানে সালাহুদ্দীনের সৈন্তের৷ গৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিতে আরম্ভ করিল। সোলতান স্বয়ং খগ্ড-বুদ্ধের জন্য সুবহু অস্ত্রধারী 
সৈম্তগণকে নগরের বাহিরে লইয়। গেলেন। তাহাতে উভয় পক্ষ তুল্য 

কৃতকাধ্য হইলেও ২৩শে স্কুন মিসর হইতে প্রেরিত বিপুল অর্থ, খাস্থদ্ব্য, 

অস্তশস্থ ও ভারবাহী পণ্ড খৃষ্টানদের হস্তে লুষ্তিত হইল। নব-বলে বলীয়ান 
টাও শত্ররা যে এবার জেরুসালেম আক্রমণে অগ্রসর রর হইবে, চিিডাত 

৮. শি পে সী ২: শীপিশি শীট? তিন সপ পপিগ শশী পিপিপি শ শপ পাশপাশি পা পিপা | 4 তল 
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ধনে তাহাতে জীর ফৌনই সঙ্জোহ বহি ন। । বান হই ভিনি ১] জাই 
বাজে এক পরাধ-সভ| আহ্বান কর়িলেন। সফপেই ভী্ছীর সীহীধ্যাগ 
প্রীধরীনে শ্রতিজ্ঞাবঙ্ধ হইলেও তর্ক ও জুদ্দদের ঈধ্যে স্তীব ছিল না। 
আক্রমণ, নিরৌধের উপাঁয় সম্বন্কেও সেনাঁপতিদের মর্ধে মতানৈকা ছিল। 
কাঁজেই সাশীহদীন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শুক্রবারে অন্জেদে 
গেলে ভার দরবিগপিত অশ্রধারার গানিচা সিক্ত হইয়া গেল। খোদ 
সক্তের দৌয়! কবুল করিলেন। সালাহুদ্দীন নিকটবর্তী কৃ” ও চৌবাচ্চা- 
গুলি ধ্বংস করিরা ফেলি্বীছেন শুনিয়া খৃষ্টান মহলে মত-বিরোধ উপস্থিত 

হইল। বিবদি মিটহিষাঁর জগ্ত তাঁহার! ২*জন শ্রতিনিধি নিরবর্ধাচন করিল । 
৪ঠ1 জুলাই এই হলকাঁন প্রতিনিধি-সভাঁর জেরুসালেম আক্রমণের পরিবনডে 
২৫* মাইল দূরবর্তী কায়রো অভিবানের প্রস্তাব গৃহীত হইল। পরদিন 

খৃষ্টানের। বাশ্তবিকই ফিরিয়া গেল। উপস্থিত ধিপদ ফাটি যাওয়ার 
ফ্রোসগসানেরা আনন্ন-নীরে মগ্ধ হইল । 

পপ বগা 
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আনফে খৃষ্টানদের অগ্রগতি রোধের চেষ্ট। বার্থ হইল ; ভপরি বভ 

তু্ক সৈক্ক মৃদু বরণ করিল। এই তাগা-স্বিবর্থনে সাঙগাকদ্দীন একই হুঃখিত 
হইলেন যে, রাহড়িকীতনর সাস্বব।-রাকোও তিনি গ্ররোধ পাইলেন ন|। 

অন্বহীন সৈনদিগকে নিদ্ধের অশ্ব ও ক্মাহতদের শু্ধার ভন স্বীয় শিল্ধির 

দান করিয়া পরহঃথকাতর সোলর্ভান এরুথণ্ড বন্্ছাত্থার উপবেক্গন 
করিলেন । কিন্তু রাক্িকাছের নধ্যেহ তীহার ক্ষণিকের অবন্াঘ চলিয়। 
৫ । পরদিন প্রাতঃক্ষাঙ্ছে তিঝি থুষ্ঠটাবদের রিরুদ্ছে আরার বুদ্ধে 

বানি হছইলেব | যথাবিধানে সৈক্ক স্থাপন করির! সালাহঙ্দীন সারাদিন 

আপাকে বসিয়া! রছিলেন ; কিন্ক ফ্রাঙ্গের। কিছুতেই নড়িঘ বা। 
মোমবারে তিনি তাহাদিগকে পুনরার ফুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন । ফ্র্যার্কেরা 

এবারও অটল রহিল । অরশেমে তাহার! সম্মুথে নগ্রদর হইস়! জাফ.ফ্াঁর 

প্রাচীরাভ্যন্তরে আশ্রস্ক গ্রহণ করিল । তাহাদিগকে যুদ্ধে প্ররৃত করছিতে 

অসঘর্থ হইয়া সালাহীন গ্রেকুসালেনের পথ দখলে রাখার হন ভাঁছার 

সৈস্গণকে বার মাল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রমলা বরাইসা লই্া গেলেন । 
এরিচার্ডের অ্গ-বৃত্বাস্ত'। লেখকের মতে আনাফে ভূর্ক্ছের ৭০০০ 

সৈল্' নিহত হস্ব ; কিন্ছ খৃষ্টানদের ইছার দশনাংশ, এন কি শতংশও হত 

হয় ন্বাই। বদি তাহাই হইত, তবে তাহার! পরাকিত শবক্রর পুনঃ পুনঃ 

জাহান ধক্েও বুনে প্রবৃত্ত ন। হইয়! একেবারে প্রাচীরের ভিতরে আশ্রয় 

প্রন্ণ করি কেন? উদর মতি ম্পঃ। যুন্ধে বিপু লৌরক্ষর় হব 

বছিগ্কাই তাঁহারা কৃতক্ষধ্যস্তার অনুসরণ রুরিতে পারে নাই। কু 
সুষেক ব্যতীত কোল প্রথম শ্রেণীর আমীর গতাস্থ হন নাই। কিছ 
এ্েদ্সের 'নিভীক নাইট ভেফ্সের মৃত্যুতে পুঙীনের। নিশের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

কাকেই লাম ফের যুদ্ধ একেবারে নিরর্৫থর হম্ব নাই; পরাজিত হইলেও 
শত্রুপক্ষের শঙ্তিক্ষর সালাহদদীনের এক বিয়াট বিজ 



ক্ষন শু তে্যাঞ্প 
আসাঁফের যুদ্ধের পর খৃষ্টানেরা৷ ঘে জাফ.ফার প্রাচীরের ভিতর 

আশ্রয় লইল, সালাহুদ্দীনের বারংবার “যুদ্ধং দেহি রবেও ছুই মাসের মধো 
তাহারা আর বাহিরে আসিল ন!। মৃত অশ্ব ভোজনের পর এন্থানের 

সুমিই ফল তাহাদের মনে তারি শ্ষৃত্তির সঞ্চার করিল। একর হইতে 
আগত রমণীরা পাঁপের উৎস হইল | কেহ কেহ সেখানে ফিরিয়া গিয়া 

গণিকালয়ে আরামে কাল কাটাইতে লাগিল। জেরুসালেম উদ্ধারের 

মতলব “মাঠে মারা? যায় দেখিয়া রিচার্ড রাজা গেকে একরে পাঠাইয়া 
দিলেন। তাহাতে ফলনা হওয়ায় তিনি নিজে সেখানে গিয়া এক 

মর্খরম্পর্শা বক্তৃতায় লম্পট সৈন্তদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিলেন । 

এইরূপ ষোগাড়-বন্ত্রর ফলে সৈল্ত-সংখ্যা পূর্বাপেক্ষাও বঞ্ধিত হইল। 
কিন্ত জাফ.ফার দৃঢ়তা বর্ধন ও লিগ্যার পথে প্রান্তরে ছুই, তিনটা স্থুরক্ষিত 
স্থানের সংস্কার সাধন ব্যতীত নভেম্বরের মধ্যতাগ পর্যন্ত এই বিরাট 

সেনাদল কিছুই করিল না । বরং ছুঃসাহসিক কাধ্যের সন্ধানে গিয়া 

রিচার্ড নিজে প্রাণে মরিতে বসিলেন। শ্রান্ত-র্রান্ত হইয়া তিনি পথিমধ্যে 

নি্রিত হইলে তুর্কেরা তাঁহার ঘাড়ে পড়িল। তাহারা নিশ্চিতই 

তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া! যাইত ; কেবল উইলিয়াম ডি প্ররাক্স নামক 
এক ব্যক্তির আত্মত্যাগের ফলে সে যাত্রা তাহার জীবন রক্ষা পাইল। 

এই লোকটা আরবী ভাষায় নিজকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেওয়ার 
নিঃসন্দিগ্ধ শক্রর! রিচার্ডকে ছাড়িয়া তাহাকেই বন্দী করিয়৷ লইয়া গেল। 

এই যোগে প্রকৃত রাঁজ। তাহাদিগকে রম্তা দেখাই সরিয়৷ পড়িলেন। 

খৃষ্টানদের এবংবিধ নিষ্রিয়তাঁর প্রধান কারণ সন্ধি-সুত্রে যুদ্ধ বন্ধের 

চেষ্টা। আর্সাফের ক্ষতি সত্বেও সালাহুদ্দীনের শক্তি অটুট ছিল; 
তাঁহার সৈন্কেরা জেরসালেমের রাস্ত! দখল করিয়া! রাখিয়াছিল। আত্ম- 
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রক্ষার অন্যান্ত উপায় অবলঙ্বনেও তিনি শৈথিল্য দেখাইলেন না। 
খৃষ্টানেরা যাহাতে সুরক্ষিত ও সুসমুন্ধ আস্কালন নগরে আশ্রয় গ্রহণ 

করিতে না পারে, তজ্জন্ত সালাহুঙ্দীন রনলায় প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত 

পরেই উহ! ভূষিসাৎ করা আরম্ভ করিয়! দিলেন । সর্বসাধারণের করুণ 

বিলাপের মধ্যে নগর ধ্বংস করিতে এক মাস লাগিল। নিরাশ্ররর 

অধিবাসীরা মিসর ও অন্ঠান্ত দেশে প্রেরিত হইল । নৈসগিক অবস্থানের 
দরুণ আস্কালনের গুরুত্ব খুব বেশী । এক দিকে ইহা মিসর সীমান্তের 
নিকটে একটী বৃহৎ বন্দর, অন্তদিকে জল ও স্থল পথে দক্ষিণ পালেন্তাইনের 

একটা শক্তিশালী কম্মকেন্্র। নুতরাং ভাবী অমঙ্গল নিবারণার্থ পূর্ববাহ্নেই 
ইহার ধ্বংস সাধন সালাহুদ্দীনের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির উজ্জল প্রমাণ। 
ভূমিসাৎ করার পরেও ইহার পুনরধিকার লাভের জন্য ব্রিচার্ড যেরূপ 

প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তাহ! হইতেই সোলতানের অনুন্ধত নীতির গুরুত্ব 
বিশেষভাবে জন্ভৃত হইবে । 

বন্কালনের ভূমিসাত-বান্তা জাফ.ফার পৌছিবার পূর্বেই রিচার্ড 
আবার সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। আসাফের বুদ্ধের পর এক 

সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই তোরণের হাম্দছে এই উদ্দেশ্তে লিষ্চায 
অল্-আদিলের নিকট প্রেরিত হইলেন | যুদ্ধ বন্ধের জন্য দুই পক্ষই তুল্য 
ব্যগ্র হইলেও অল্-আদিল অধিকতর স্থির-প্রকৃতির রাজনৈতিক পণ্ডিত 

ছিলেন। যাহাতে অন্ততঃ আক্কালন ভূমিসাৎ করার ময় পাওয়া বায়, 

তজ্জন্ঠ তিনি কৌশলে কালহুরণ করিতে মনম্থ করিলেন। এই সময় 
সন্ধি-রক্স-মঞ্চে একজন নূতন নায়কের আবির্ভাবে তাহার খুবই সুবিধা 
হইল। ৩সর! অক্টোবর কন্রাড পৃথকভাবে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন 

করিলেন। তাহাকে সিদন ও বায়রুত ছাড়িয়া দিলে তিনি জুসেডারদের 

সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সোলতানকে একর পুনরধিকার করিয়া দিতে 
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চাহিলেন। এই বিশ্বাসঙ্থাতকতাঁর সংবাদ পাইয়! বিচার্ড সন্ধি স্থাপলে 

আঁরও ব্যগ্র হইফী পড়িলেন। তিনি অল্-আদিলকে “প্রকৃত বন্ধু ও ভ্রাতা 

বলিয়া সঙ্থোধন করিয! ভাঁড়াভাঁড়ি বিবাদ মিটাঁইয়া দেওয়ার জগ সনির্ধ্বন্ধ 

অনুরোধ কৰিলেদ । কিন্ত তিনি ছেযুসালেম, প্রকৃত ত্ুশ কাষ্ঠ ও জর্ডন 

নদীর অপর তীর পধন্ি সম বাঁন্যা লীবী কারার এবং সালাহক্গীন তাহাতে 

রা্ভী না ভতুয়ায সেপ্টেম্বরের মবাভাঁগ পথান্ত কিছুই স্থির হইল না। 

সৌলন্তানের দৃঢ়তায় রিচার্ভের সুর নামিয আসিল । ২*শে সেপ্টেম্বর 
তিনি এফ সম্পর্ণ অভিনপ শ্ীস্তীব উপস্থিত করিলেন । বল্ -আগিজ 
তীতাঁর বিধবা ভগিনী সিমিলীর বাণী যোধানকে নিবাঁহ করিবেন ১ তিনি 

জাফ ফা, আঁস্কালন ও সনু তীবন্ত নগরা'বলী রিচাডের নিকট যৌতুক 

পাইবেন ; সালাছদ্দীন বে সকল স্থানে ইতঃপৃর্কোই জাষগীরদার নিক 

করিয়াছেন, তাহা ছাঁডী পালেম্তহিনের অবশিষ্ট অংশ নব-বিবাহিত 

দম্পতিকে উপহার দিবেন ; তাহারা জেরুসালেষে থাকিব! রাজ্রাশীসন 

করিবেন। এই বাবস্থা আল. আৌদিলেক মনঃপ্ুত হইল । ভাবী শ্রালক 

উহাকে নিষণ করিরা। নিয়া বিপুল ব্যয়ে তাঁার উদর তৃপ্তি করিলেন 
কিছু সাঁণাহর্জীনের নিকট ইহ! রিচার্ভের ছষ্ট কৌতুক বলিষা মনে হইঙগ। 

তথাঁগি তিনি এক পরামশ-স্া ভাকিয়! কনরীডের প্রস্তাবের সহিত 

ইহাশু 'ামীখাদেব নিকট পেশ করিলেন। ফ্যাঞ্চদের প্রতিজ্ঞায় আগ্তা 
স্যা্পন করী অসম্ভব বলিধ। সর্ধসম্মতিক্রষে ব্িচার্ডের সহিত - সন্ধি 

করাই সাবাস্ত হইল । কান্েই তাহার প্রস্তীরকে ভিতি করিষা! সন্ধির 

কথাধী্ী চলিতে লাগিল । কিচ্ছু কোন চুড়ান্ত সিদ্কাস্তে উপনীত্ত হয়া 

পুরদেই শীতকাল উপস্থিত হওয়ায় আলোচনায় বাধ! গড়িল। 

ব্টিপাতি আর ভওয়! ঈাতরট লালাঁহদীন তাচার গেনাদলকে বলা 
ও লিগ্যা হইতে গেকসালেমে সরহিয়া লইক। গেলেন । কর্দষের শক্ষিতে 



স্থির উদ্যোগ ১২৫ 

তাহার দৃঢ় বিশ্বাস খার্কায় দুরবর্থী স্থানের সৈল্তেরা গৃছ-গষনের 
অনুষতি পাইল । কিছ রিচার্ডের তখনও ইছা শিক্ষার বাকী ছিল। 

ডিলেম্বরে থুষ্টামেরা জেরুসালেষ যাত্র। করিল। এগার যাইল দূরবর্তী 
রষলায় গিয়া তাহারা দে মাস কাল বনিয়! রহিল। এই লঙর 
সালাহিঙ্গীনের বহিঃ সেনানিধাস হুইন্তে তাঁহাদের উপর অবিশ্রাপ্ত আক্রম' 
চলিল। অতঃপর ত্তাঙারা সাহস সংগ্রহ করির! সাত আট মাইল দুরস্থ 
বায়তে নুবার দিকে অগ্রসর হইল। ভীষণ বারিপাত ও অস্বাস্থ্যকর 

মাব হাওয়ায় তাহাদের বন অশ্ব ও ভারবাহী পঞ্চ মৃত্যু-সুখে 
পতিত হইল, থাগ্ঠ-জ্্ব্য পচিয়া গেল, বন্ছলোক ভ্রস্থাস্থ্য ও সাঁজ্ঘাতিক 

রোগে আক্রান্ত হইন্ব! পড়িল । বায়তে মুবায় পৌছির। আর অগ্রগমন 
সঙ্গত নহে মনে করিয়া তাহারা পুনরায় শিলা ও তুহার পাতে মধ্যে 

রমলার ধ্বংল-স্বপে ফিরিয়া! গেল। 

পবিত্র নগর দর্শনের বড় আশায় ছাই পড়ায় ফরালীর। তুদ্ধ হইয়। 

জাঁফ ফার চলিয়া! গেল ; কেহ একরে, কেহ বা টায়ারে প্রস্থান করিল 3 

সাবার কেছ ফেক বার্গাগীর ডিউকের সহিত গ্রান্তরের হর্গে্ দিকে 

অগ্রসয হইল । £লনাদের উৎসাহ বজান রাঁথার জনা রিচার্ড আস্কালন 
নগরী পুনশিশ্থীণ করিতে মনস্থ করিলেন । এক ভুলের সংশোধম কষ্রিতত.. 

গিক্কা তিনি আর এক ভুল করিয়া বসিলেন। তাহার বৃদ্ধিত্ংশ না 

বটিলে তিনি বিগভ অভিজ্ঞতার পর শীত খতৃতে এন্ধপ আঁহ যকি 
করিন্ে যাইতেন না। ক্ুসেডারেরা ইবেলিনে এক রাত্রি যাঁপন করিল ॥ 

পরদিন শিলা-বৃটিতে তাহাদের মুথে বরফ জমিস্। গেল ; অতি কে 
রুদদষ-সম্ভু্ অতিক্রম করিয়া তাহার! খন আশ্রয় লাভের 'মাঁখায় 

লাস্কারনে হাজির হইল, তখন খ্বংসন্তপের পর ধ্বংস-স্তপ ছাফা আর 
কিছুই ভাঁাদের নবন-খ্বোচর হইল না.। 



১২৬ সোলতান সালাহুদ্দীন 

আস্বালন পুননিশ্মীণ এবং কনরাড ও ফরাসীদের সহিত গোলমালে 

পরবর্তী চারিমাস ব্যয়িত হইল ; জানান ও ফরাসীরা আবার ক্র,সেডার- 
দিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তছুপরি ইংল্যাণ্ড হইতে সংবাদ 

'আসিল, বাজভ্রাতা জন স্বয়ং রাজমুকুট পরিধানের চেষ্টায় আছেন । 
এভচ্ছুবণে রিচার্ড স্বদেশ যাত্রার জন্ক অতাস্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ক্রুসেড 
াঁলাইবার জন্য সৈন্তেরা নেতা নির্ধাচনে আহ,ত হইল। নিঃসঙ্কোচে 
সকলেই কন্রাডকে রাক্তা মনোনীত করিল। গে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ 

সাইপ্রাস রাজ্য পাইলেন। এপ্রিল মাসে কন্রাডের সহিত সালাহুদ্দীনের 
এক সন্ধি হইল। কিন্তু অল্প দিন পরেই গগুঘাতকের হস্তে তাহার 

রাজলীলা ফুরাইয়া গেল। সর্বসাধারণের আনন্-ধ্বনির নধ্যে 

কাাম্পেনের হেনরী তাহার উদ্ভরাধিকারী নির্বাচিত হইলেন । 

সালাহুদ্দীন শান্তিতে জেরুসালেমে শীত খত অতিবাহিত করিলেন । 
ফ্র্যাহ্ধদের পক্ষ হইতে এ সময়ও পর ব্যবহার নন্দ হইল না। ফলে 

অল_-আদিলের মধাবপ্তিতাষ মার্চের শেষে রিচার্ডের সহিত এক চুক্তি 
হইল। ঠিক হুইল, রাজা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইবে ; খৃষ্টানের৷ ক্রুশ 
কাষ্ঠ ফিরিয্বা পাইবে ; জেরুসালেমে তীর্গগমন ও পুনরুখান-গির্জজায় 

পুরোহিত নিযুক্তিরও তাচাদের অধিকার থাকিবে । কিন্তু সে যুগের 

ইউরোপীয় থ্ ষ্টানেরাও পালেন্াইনবা লীদের স্তায়ই তুলা অবিশ্বাসের পাত্র 
ছিল। সালাহদ্দীন ও তীার আমীরগণকে অচিরে এই নৃতন অভিজ্ঞতা 

অঞ্জন কৰিতে হইল। সন্ধির কথানার্তা সমস্তই ঠিক, সুধু মঞ্জুরীর বাঁকী। 
এমতাবস্থায় সোলতানের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাক! 

উত্তোলন করিলেন । মোসলমানদের মধ্যে গৃভ-বিবাদ দেখা দিয়াছে দেখিয়া 

রিচার্ড সন্ধির উপসংহার-কাধা স্থগিত রাখিয়া! সালান্ৃদ্দীনের অধিকারতুক্ত 
দারুস ভুর্গ অবরোধ করিলেন । এখানে খ রানের ভয়াবহরূপে আবার 



সষ্ধকির উদ্যোগ ১২৭ 

তাহাদের চিরাচরিত বর্বরতার পরিচন্র দিল। “অ্রমপ-বুত্তান্তত লেখকের 

ভাবায় “যে সকল তুর্ক ছর্গ-প্রাকার রক্ষা করিতেছিল, পরিখা -নধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের মস্তক চুর্ণ-বিচুর্ণ হুইয্া গেল । এতদ্বযতীত ছুর্গের 

বিভিন্ন অংশে বাট জন তুর্ক নিহত হইল। অবশিষ্ট লোকদের অনেকে 
শুক্রবারে আত্ম-সমর্পণ করিল; তাহারা চিরস্থারী ক্রীতদাস বলিয়। 

পরিগণিত হইল । যাহার। বাকী রহিল, শনিবার দন্ধ্যায় ভুসেডারেন। 

তাহাদিগকে নামাইয়া মানিল। রমণী ও বালক-বালিকা ব্যতীত ইহাদের 

₹খ্যা ৩*। ইছাদিগকে তাহারা রঙ্জু দিয়া এমনভাবে পিঠমোড়া! 
করয়া বাধিল যে, হততাগোর! যন্ত্রণায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে 

লাগিল। এইবপে রিঠার্ড চারি দিন অবরোধের পর “সদাশয়তা”র সহিত 

দাফষ অধিকার করিলেন ।” 

ইহাই মধাযুগের খৃগানদের 'সদাশয়তা”র নমুনা । ইহাতে তাহারা 
এত্তই উৎসাহিত হইল যে, ইবেলিন ( বারতে জিৰ বিণ) পধ্যস্ত সমগ্র 

জনপদ লুণ্ঠন করিরা জুন মাসে মার একবার ভ্েরুসালেম যাত্রা কবিল। 

বারতে নুবাষ্ব উপস্থিত হইলে ফরাসীরা তাহাদের সহিত মিলিত হইল। 

হেন্রীর অপেক্ষায় সমগ্র বাহিনী এক মাল কাল সেখানে বসিয়া রহিল। 

এদিকে শীত খতুর অবসানে সালাহুদ্দীনের সৈন্চের! গৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিতে আরম্ত করিল। মোলতান স্বয়ং খণ্ড-ধুদ্ধের জন্ত স্ুবহু অস্থধারী 
সৈল্ভগণকে নগরের বাহিরে লইয়। গেলেন। তাহাতে উততয় পক্ষ তুল্য 

কৃতকাধ্য হইলেও ২৩শে স্থন মিসর হইতে প্রেরিত বিপুল অর্থ, খান্ধদ্রব্য, 

অস্তশস্ত্র ও ভারবাহী পণ্ড খৃষ্টানদের হস্তে লুষ্তিভ হইল । নব-বলে বলীয়ান 
হইয়া শত্ররা যে এবার জেরুসালেদ আক্রমণে অগ্রসর হইবে, সালাহুদ্দীনের 

শশী সপ টি দি ক শশী ০২ এসপি পপি পাপপাপপাস্পিদি পপ পাপিপ্পীপিপ পিপাসা পপদপপমিসপীপ পপ. 

গ্গ 07710110165 ০1 076 (01098065, 287. 



১২৮ মোলতান সালাভুল্বীন 

মনে তাহাতে আর ফোঁনই সন্দেহ রহিল ন।। ব্যস্ত হইয়া! তিনি ১ল! ভুরাই 

রানে এক পরাদর্শ-সভা আইহ্ঘান করিলেন। সকলেই ভাঙার সাহাধ্যাণ 

প্রাণানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও তুর্ক ও কৃর্ধদের মধ্যে সন্তাৰ ছিল না। 
আক্রমণ মিযৌধের উপায় সম্বন্ধেও সেলাপতিষ্ধের মধ্যে মতানৈকা ছিল। 

কাজেই সাষাহুন্থীন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়! পড়িলেন। শুক্রবারে মদ্জেদে 
গেলে তাহার দরবিগলিত অশ্রধারার গালিচা সিক্ত হইয়া! গেল । থোন। 

সুক্কের বোন! কবুল করিলেন। সালাহুদ্দীন নিকটবন্ৰী কৃপ ও চৌবাচ্চা- 
গুলি ধ্বংস করিয়া ফেলির়াছেন শুনিয়া খৃষ্টান মহলে মত-বিরোধ উপস্থিত 

হুইল। বিবাদ মিটাইবাক্স জগ্ত ভাহারা ২গ্জন প্রতিনিধি নির্বাচন কৰিল। 

৪ঠ1 জুলাই এই হুলকান প্রতিনিধি-সভায় জেরুসালে আক্রমণের গরিবন্ডে 
২৫* মাইল দূরবর্তী কাররে। অভিযানের প্রস্তাব গৃহীত হইল। পরদিন 
খুষ্টানের! বাঁত্তবিকই ফিরিদ্বা গেল। উপস্থিত বিপদ কাটিয়া যাওয়ার 
ফোসল্মানের৷ আনন্দ-নীরে মগ্ন হইল । 

শেপ এাশিপীশিিপি ৭ পপি 



কাম্কক্কোল্প স্যুজ 
ক্রুসেডারেরা প্রস্থান করিতে না করিতেই “জেরুসালেম-রাজ 

হেনরী এক দূত পাঁঠাইয়৷ লালাহুদ্দীনের নিকট আরছ্ধ করিলেন, “রিচার্ড 
আমাকে উপকূলের বিজিত জনপদ ছাড়িয়া দিয়াছেন; “পুত্র জ্ঞানে 

আপনিও আমায় অন্থান্ত স্থান দান করুন|” নিষ্নঙ্জ পলায়নের পর 

এরপ প্রস্তাবে লোলতানের পক্ষে হস্ত সংঘত রাখ। কঠিন হইন্ছ! উঠিল। 

অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া তিনি ৬ই জুলাই উত্তর দিলেন, হেনরী 
ঘখন কন্রাডের ওয়ারিস, তখন তিনি তাহার চুক্তি মানিয়া চলিতে বাঁধ 

তিন দিন পরে তাহার ভাগিনের়কে অনুগৃহীত করার জন্ত সনির্সবন্ধ 

অন্থরে!ধ জানাইয়া খোদ রিচার্ডের নিকট হইতে একজন দূত আফিল। 
মন্ণ|-সভার সকলেই শান্তির জন্ত বাগ্র ছিলেন বলিরা সালাহুদ্দীন নিতান্ত 

অনিচ্ছার সহিত জওয়াব দিলেন, তিনি হেনরীকে পুত্রেরস্তায় দেখিবেন, 

পৃষ্টানের! পুনরুথান-গিজ্জা ফিরিয়া পাইবে? রাজ্যের যে স্থান তখন ৰে 

পক্ষের অধিকারে, তাহ। সেরূপই থাকিবে ; কিন্তু কেহই আস্কালন দখলে 
রাখিতে পারিবে না, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে । এবার আঙ্কালন 

লইয়া কথ| কাটাকাটি আরম্ত হইল। কয়েক দিন পরেই তৃতীয়, এমন কি 
চতুর্থ দুত পর্যন্ত কয়েকটা শ্যেন পাঁধী উপহার লইয়। সালানুদ্দীনের সহিষ্ভ 
সাক্ষাৎ করিল। তিনি বিনিময়ে লিগ্া দানের প্রস্তাব করিলেন । কিন্ত 

রিচাড আস্কালনের একখানা গ্রাস্তরও তৃমিসাৎ করিতে দিতে অস্বীকার 

করায় এবারও সদ্ধির কথাবার্তা ফাসিয়া গেল। 
রিচার্ড আকম্মিক আক্রমণে বায়কত জর করিয়া সেখান হইনে 

অর্ণবযানি যোগে স্বদেশ গমনের সঙ্কল্প করিলেন। গাঁণেস্তাইন ত্যাগের 

খবর অগেক্ষ। বায়রুত আক্রমণের কথাই বিশেষসাবে সাপাহুদ্দীনের কানে 

উঠিল। প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে স্চিনি জাফ ফা! অধিকার করিতে মনস্থ 



১৩০ সোলতান সালাহুদ্দ'ন 

করিলেন। ২৭শে জুলাই জেরুসালেম ত্যাগ করিয়। তিনি সেদিনই 

জাফ.ফার প্রাচীর-নিয়ে হাঁজির হইলেন ॥ কিন্ত নাগরিকেরা তাহাকে 

আশাতীত বাধা প্রদান করিল। তিন দিন পর্ধ্যস্ত কষ্টকর সুড়ঙ্গ খনন 

এবং প্রস্তর ও অনলবর্ষণের ফলে অবশেষে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। 

মোসলমানেরা শগ্রস্থান দিয়া ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দলে দলে ছুটিয়া 

আসিল; তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখ। অসম্ভব দেখিনা নাগরিকের! আত্ম- 

সমর্পণে প্রস্তৃত হইল । কিন্তু সৈন্বেরা অসংঘত হইয়া পড়ায় সোলতান 

অবরুদ্ধ ব্াক্তিগণকে ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করার আদেশ দান করিলেন। 
বরাবরের স্থায় এই সদাশয়তাই সালাহুদ্দীনের কাঁল হইল প্রধান 

প্রধান শত্র-নগরের নিকট প্রহরী রখ! তাহার চিরন্তন নীতি। এসময় 

একরের প্রহরী-নিবাস হইতে সংবাদ আসিল, রিচা” জাফ ফার উদ্ধারে 
যাত্রা করিয়াছেন । দুর্গ হাতে না থাকিলে নগর অধিকারে রাখা সম্ভবপর 

ছিল না । কাজেই সৈন্থগণুকে একত্র করিয়া দুর্গ অধিকার কর! আশু 

প্রয়োজন হইয়া দাড়াইল। কিন্তু সৈন্টেরা তখন লুণ্ঠনের জন্ত নগরের 
সর্ধাংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সালাহুদ্দীন অধিক রাত্র পধ্যন্ত চেষ্ট 

করিয়াও একদল লোক একত্র করিতে পারিলেন না। উতৎকণ্ায় রাত্রে 

তাহার ঘুম হইল না । পরদিন প্রাতে সমুদ্রে রিচার্ডের ঢক্কা-নাঁদ শ্রুত 
হইল । সোঁলতান তীহার অবতরণে বাধা দানের জনা সৈম্ত প্রেরণ 

করিলেন। বুদ্ধ আমীর জুর্দিকের উপর রক্ষী-সৈন্দিগকে দুর্গের বাহিরে 

আনার ভার পড়িল। লোঁকটী নেহাত স্থ,ল-বুদ্ধি ছিলেন। সমবেত 

মোসলমানদের মধ্যে ছাড়ির! দিলে খৃষ্টানদের উপর জুলুম হইতে পারে, এই 

আশঙ্কা তিনি জনতার পিঠে বেত চালাইয়া! পথ খালী করার চেষ্টা 

করিলেন। ধ্বস্তাধ্বন্তিতে বেলা প্রা দ্বিপ্রহর হইয়া আসিল। এই 

দীর্ঘকালের মধ্যে মাত্র ৪৯ জন রক্ষী-সৈন্তকে সন্ত্রীক দুর্গের বাহিরে আন। 
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সম্ভবপর হইল। তাহারা ঘখন নগর ত্যাগে উদ্ভত ভখন সহসা রিচার্ডের 

নৌ-বহর দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্দের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়। গেল । 

দেখিতে দেখিতে হুর্গ-প্রাচীরে আবার প্রহরী বসিল; রক্ষী সৈনাদের 

আক্রমণে মোসলমানেরা শহরের বাহিরে বিতাড়িত হইয়! অসময়ে মপাত্রে 

সদাশয়ত! প্রদর্শনের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহার। 

ফিরিয়। আসিয়। এত প্রচগুবেগে ছুর্গ আক্রমণ করিল যে, রক্ষী-সৈনোর। 

হতাশ হইয়া পূর্ব-নিদ্ধীরিত শর্চে আত্ম-সমর্পণের মাবেদন জানাইর! 
সোলতানের নিকট লোক পাঁঠাইল। এমন সয় ভাহাদের সৌভাগাবশতঃ 

নিয়তির গতি বদলিয়া গেল। 

দুর্স-শিরে মোস্লেম-পতাক। উদ্ডীয়মান দেখিয়া রিচাড উপকূলের 

কিছু দূরে জাহাজ রাখিলেন। উহ খৃষ্টানদের হস্তচাত হইয়া থাকিলে 
শরু বাহিনীর সন্মুথে তীরে অবতরণ কর! এমন কি তাহার নিকটও 

নির্রবোধোচিত ঢঃসাহসিকতা বলিয়া মনে হইল । সহসা একটী লোক 

নৌ-নহর দেখিয়া সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িল। তাঁহার নিকট প্ররুত ব্যাপার 
অবগত হইয়া রিচা অবতরণের আদেশ দান করিলেন । বহুক্ষণ পর্ধান্ত 

নিক্ষিয় থাকায় সালাহুদ্দীনের বিশ্বাস হইল, তীরে নামিতে শত্রদের সাহস 

হইতেছে না | তচ্জন্য তিনি বাধা-দানকারী সৈনাদের শক্ত বৃদ্ধি করিতে 

শৈথিলা দেখাইলেন । তদুপরি সম্কট-কালে আত্ম-সমর্পণের শন 

আলোচনার জনা তিনি অন্যত্র আহত হইলেন । এই সুযোগে রিচা 

বাধাদানকারী সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিয়া ছুর্গ-প্রাচীরে ক্রুশ-পতাকা 
উড়াইয়। দিলেন । তখন অবরুদ্ধ সৈন্যের! ছুটিয়া আসিয়! তাহার সহিত 

যোগদান ক'রল। অল্পক্ষণের মধোই রাজপথগুলি মোসলমান-শূনা হইয়। 

গেল। যে লুষ্টিত দ্রবোর লোভে তাহারা প্রভুর আদেশে কর্ণপাত করে 
নাই, অবশেষে তাহাদিগকে তাহার মায়! ত্যাগ করিতে হইল। রিচার্ডের 
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সঙ্গে ৫* খানা জাহাঁজ দেখিয়া! তাহাভে অমংগা সৈনা আছে মনে করিয়। 

বৃহৎ বৃহৎ বস্ত! ফেলিরা রাখিয়া সেই ভীরুর দল ভয়ে জাজুরে গায়েব হইয়। 

গেল। একদল নুবহ মস্ট্রধারী সৈন্ত মাত্র সালাহুদ্দীনের নিকট রহিল। 

পলায়ন সম্পূর্ণ হইলেও যুদ্ধ বাকী ছিল। রিচাড' ইহা খুব ভাল 
জানিতেন। কাজেই সেরাত্রে দেওয়ান জাবু বকর তাহার সহিত সাক্ষাত 

করিতে আসিলে তিনি আবার শান্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। 

সালাহুদ্দীন এবার আলোচা স্থানের সীমা টায়ার ও সিজারিকার মধ্যে 

সঞ্চিত করিয়| ফেলিলেন। নগর তাযাগে বাধা হইলেও তিনি যে তখনও 

পরাজয় স্বীকার করেন নাই, এই উত্তর ব্িগারউকে তাহাই স্মরণ করাইরষ 

দিল। তিনি সংবাদ পাঠাইলেন, সোনতান তীহাকে জাফ ফা ও আঙ্কালন 

জায়গীর দিলে তিনি তাহার লোক" তইয়া সসৈচ্গে তাহার সেবা 
করিবেন । সালাহন্দীন জাফ_ফা ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন, কিন্থ 'আস্কালন 

ত্যাগে রানী হইলেন না। রিভার্ডও কিছুতেই 'আঙ্কালনের দাবী ছাড়িভে 

প্রস্তুত না হওয়ায় এবারও সন্ধির কথাবার্তা ভাঙ্গিয়। গেল। 

প্রকৃতপক্ষে পূর্বের ন্যার এই আলোচন'রও উদ্দেশ্য ছিল কিছু সফর 
লাভ। রাজার সঙ্গে ষে সৈন্ঠ ছিল, তাহা যুদ্ধের জন্য জাদৌ পথ্যাপ্ত ছিল 

না। সোমবারে সংবাদ জাসিল, ফ্র্যান্কেরা তাহার সাহায্যার্থ একর 

ত্যাগ করিয়াছে । এভাবে গাতারিত হইয়া মালাহুদ্দীন বসদপত্রার্গ 

পাহাড়ে পাঠাইয়া দিয়া কেবল নিজন্ব অশ্বারোহী সৈম্ধদল লইয়াই 
€ই 'আগষ্ট বুধবার এই নুতন বিপদের সম্ম্থীন হইলেন। রাজ'র 
অধীনে ৫৪ জন নাইট ও ৩*০৯ দৃঢ়কাকক সৈম্ত ছিল। ক্যাম্পেনের আল, 

লিসেষ্টারের আল' প্রসৃতি বহু খ্যাতনামা যোদ্ধাও তাহার সঙ্গে ছিলেন। 

ভাহারা সম্মুখে হুঙ্গাগ্র, দীর্ঘ শিবির-বন্ধন-দণ্ড ও তংপশ্চাতে বর্ষার 

হাতল পুতিয়। শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধে দণ্ডাবনমান হইল । 
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৭*** মোললমান অশ্বারোহী সাত দলে নিভক্ত হইস্া গ্রত্যুষে খৃষ্টানদিগকে 
আক্রমণ করিতে আমিল ; কিন্ত ন্রযা-প্রাচীরে গতিরদ্ধ তওয়ায় তাহারা 

কিযংকাল পক্গাপ্ণতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় বসিয়া রহিল। 'অতঃগর তাহারা 

চক্রাকারে ঘুরিয়া মন্থর গতিতে দূরে সরিয়া গেল। এইরূপে ক্রমাগত পাঁচ, 
ছয়বার মাক্রমণ চলিল। এই ব্যর্থ চেষ্টার ফলে তাহারা ক্রাস্ত হইয়। 
গুড়িলে অপরাহ্ন তিনটার সময় রিচা সদলবলে তাহাদের উপর আপতিত 

হইলেন। ঘোর ঘুদ্ধের সময় তাহার হশ্ব মারা পড়িল | মহামতি 

সালাহুর্দীন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছুইটী উতরু্ই আরবীয় অস্থ পাঠাইয়। 
ভিলেন। তিনি ভাগ্রহের সহিত এই সময়োপবোগী অমূল্য উপহার গ্রহণ 

করিয়! পুনরায় নবীন উৎসাহে মোস্লেম দণনে গ্রবৃক্ত হইলেন । 

মোসলমানেরা একবার পশ্চাদ্দিক হইতে শহর অধিকারের প্রপ্নাস 

পাইল। রিচার্ডের নাবিকিরা শাকস্মিক ভয়ে জাহাজে পলাইয়। গেল। 

কিন্ধ তিনি তাভাদিগকে কিরাইয়া আনিয়া মোসলমানদিগকে তাড়াইয়! 

দিলেন । বন্থতঃ সেদিন রিচা্ডের বীরত্ব গ্রকাশের দিন ৷ ষ্ভাভার পরা ক্রষে 

মোসলমানেরা সম্পূর্ণ বাথকাম হইল | জাফফার রঙ্ষী-:সন্থদের প্রতি 
সময়ে অহেতুক সদাশয়তা প্রদর্শনই তাহাদের এই অরুতকাধ্যতার 

শুন্য দায়ী। কেহ কেহ এমন ক্থি সালাহুদ্দীনকে মুখের উপর "ইস্লাম- 

প্নংসকারী' বলিয়া ভংসন। করিল তিনি তাহাদিগকে পুনরায় জাক্রমণে 
অগ্রসর হইতে হুকুম করিলে তাহারা স্পট উদ্ভর খিল, “জাফকা জয়ের 

[দন আপনার যে সকল ভূতা আমাদিগকে বেত্রাঘাতে বিতাড়িত করিয়াছিল 

তাহাদিগকেই জান যুদ্ধে পাঠাইয়া দ্রিন।” কিছুতেই সৈন্গণকে আর 

যুদ্ধে পাঠাইতে না পাৰিয়া সালাহুদ্দীন প্রচণ্ড ০র্লাধে জেরুসালেমে চলি 

গেলেন। রিচাড জাফফার অগ্রতিহবন্ী প্রভু হইলেন । 
জিত ডক 



ল্পমসতলাল্্র হক্ক্ষি 
 যাহাদের কর্তব্য-জ্ঞান প্রবল, ক্রোধ কখনই তাহাদের উপর স্থারী 

প্রধান্য লাভ করিতে পারে না। শুক্রবারে জেকসালেমে পৌছিয়া 
সালাহুদ্দীন নগরের দৃঢ়তা সাধনের আদেশ দান করিলেন। নিজের বির(ট 
দায়িত্বের কথা ম্মরণ হওয়ায় এক রাত্রেই তাহ।র ক্রোধ জল হইয়া গেল। 

পরদিনই তিনি রমলার শিবিরে ফিরিয়া আসিসেন। যে সকল টসনা 

একে একে ছুইবাঁর তাহাকে লজ্জিত করিয়াছিল, তিনি আর তাহাদিগকে 

বিশ্বীস করিতে পারিলেন না । নূতন সৈনোর জনা চারিদিকে দূত ছুটিল। 

বথাসময়ে মিসর, সিরিয়! ও মোসেল হইতে সাহাযা আসিয়া পৌছিল। 
কিন্তু এই নব সেনাদল কোনই কাজে লাগিল না । রিগর্ড সীজ্ঘাতিকরূপে 

পীড়িত হইরা পড়িলেন। ইংল্াগ্ডে পূর্ব হইতেই গোলযোগ চলিতেছিল। 
অন্যান্য জ্রুসেডারও শ্বদেশ গমনের জন্য অস্থির হইয়া উঠ্িয়াছিল | 
তাহাদের পাঁলেস্তাইন তাগের প্রস্তাব শুনিয়া ফ্র্যাঙ্কের৷ তাহাদিগকে 

ছাড়ি! চলিয়। গেল। এমতাবস্থায় সন্ধি স্থাপন করা ভিন্ন বিচার্ডের আর 

কোন উপায় রহিল না। ছুইবার পরাজিত হওয়ায় নবীন ও সবল বাহিনী 
থাকা সত্বেও সালাহুদ্দীনও আর যুদ্ধ চালাইতে উৎসুক ছিলেন না। 
অল্-আদিল শান্তির ত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন । রাজার অন্থুখে সোলতানের 

মনও নরম হইল । ভীষণ জরে পড়িয়া! রিচা ঠাণ্ডা ফলের জনা সানুনয় 

প্রার্থনা জানাইলেন। প্রত্যুত্তরে সনাশয় সোলতান ভীহাকে পর্বত হইতে 
অবিরত সেব, নাসপাতি ও সুণীতল বরফ প্রেরণ করিতে লাগিলেন । 

অল.-আদিল তখন রোগ-শব্যায় শারিত । তথাপি রিচার্ডকে 

তাহার শরণ লইতে হইল। সন্ধিশর্ক স্থির করার জন্য তিনি দেওয়ান 

'আবু বকরের মাঁরফতে তাহাকে সনির্বন্ধ অন্নারোধ করিয়া! পাঠাইলেন | 

আন্তরিক ইচ্ছ| থাকিলে কোন কাজই অসিদ্ধ থাকে ন| । কাজেই সন্ধির 



রমলার সন্ধি ১৩৫ 

পথ সুগম হইয়! আসিল । রিচার্ড এবারও আস্কালনের জন্য পীড়াপীড়ি 

করিলেন । কিন্তু বিধির বিধি অন্তরূপ। ২৮শে আগষ্ট শুক্রবার হইতে 

পরবর্তী বুধবার পর্য্যন্ত দূতেরা জল্-আদিল এবং রিচার্ড ও সালাহদ্দীনের 
শিবিরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিল। ২সরা সেপ্টেম্বর পরবর্তী ইঠষ্টার 

হইতে তিন বৎসরের জন্ উভয় পক্ষে এক সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। 

ইহার ফলে একর হইতে জাঁফ ফা পর্য্যন্ত সমগ্র বিজিত উপকূল রিচার্ডের 
দখলে রহিল, খুষ্টানেরা! অবাধে জেরুসালেমে তীর্থ-যাত্রার অধিকার পাইল ; 

কিন্তু আস্কালন ভূমিসাৎ করা সাঁবাস্ত হইল। এই সংবাদে রণকান্ত 

সৈনিক মহলে আনন্দের সাড়। পড়িয়া গেল। 

৯ই অক্টোবর রিচার্ড একরে জাহাজে উঠিলেন। যাত্রার পূর্বের 

তিনি তিন বৎসর পরে পুনরায় আসিয়া জেরুসালেম উদ্ধার করিবেন 

বলিয় সালাহুদ্দীনকে ধনকাইয় গেলেন। সোলতাঁন উত্তর পাঠাইলেন, 

যদি তাহাকে রাজ্য হারাইতেই হয়, তবে অপর কোন লোক অপেক্ষা 

রিচার্ডের হাতে হারানই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন। এইকপে প্রাচ্য 

ও প্রতীচোর দুই জন বিভিন্ন-প্ররূতি বীর-পুরুষের বিদায়-পর্বব সমাপ্ত 

হইল। কুসেডারের! প্রস্থান করায় দীর্ঘকাল পরে পশ্চিম এসিয়ায় 

শাস্তি-শৃঙ্খল! ফিরিয়া আসিল । 

ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। হিংশ্র ও পশু-প্রকৃতি * রিচা 

পালেস্তাইনে যে ছুর্ধাবহারের বীজ বপন করেন, শীত্রই তাহাকে তাহার 

ফল ভোগ করিতে হইল । আদ্রিয়াতিক সাগরে প্রবল ঝটিকায় পড়িয়া 

তাহার জাহাজ ভগ্ন ও নিমগ্র হইয়া গেল। তিনি ছদ্মবেশে পদ্রজে 
৮২৮১ ৮ সপ ৮ শ শশিশিিশিপিপীশার্শা িশিশিশিশাত পট 

ক্র 4,100 10010157 ০৩ ০1716176000 01009129170 060901905 ৬৪1০1, 

10100 01217078676 ৬111 50217411811 ৪0710176 1 1161০9৩5 ০1 06 

9৪০,+--৮05190০01 ৮৮ 390, 



১৩৬ সোৌলতান সালাহুদ্দীন 

স্বদেশ যাত্রী করিলেন। পালেস্তাইনে তষ্টিকার লিওপোকন্ডের সহিত 

তাহার কলহ হয়। নিজের পতাকার পার্থ তষ্ীয়ার পতাকা! উড়িতে 
 দেখিরা তিনি উহ! অবজ্ঞীভরে ভাঙ্গির্ন ফেলেন। অপমানিত লিওপোন্ড 

সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন ছস্মবেশ সেও অস্টরি্না অতিক্রমের সময় 

রিচার্ড তীহার হাতে ধরা পড়িলেন। তিনি তীহাকে জার্্ান-সম্রাট 

ব্ট হেন্রীর নিকট বিক্রয় করির়! ফেলিলেন। রিচার্ডের ছুর্বধ্বহারে 

হেনরীও তাহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন । তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ 

কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। চারি মাস পরে ইংরেজের! বিপুল অর্থ 

শিক্ুয় দিয়! তাহার মুক্তি সাধন করিল । দেশে আসিয়াই তিনি তাহার 
ভূতপূর্বব মিত্র ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ব-বাত্রা করিলেন ; কিন্তু চেলুজ অবরোধ- 

কালে তীহার মৃত্যু হইল। পালেম্তাইনে গিয়! পুনরায় সাহস ও বর্বরতা 
প্রদর্শনের আশার এভাবে সমাধি ঘটিল। 

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর ধর্মযুদ শেষ হইল। 
১১৮৭ খুষ্টান্দের জুলাই মাসের পূর্ব জর্জন নদীর পশ্চিম তীরে এক ইঞ্চি 
ভূমিও মোসলমানদের হাতে ছিল না । ১১৯২ খুষ্টাব্জে রমলার সন্ধির 

পরে টায়ার হইতে জাফ.ফা পর্যন্ত সমুদ্রতটস্থ এক সন্কীর্ণ ভৃখণ্ড ব্তীত 
মমগ্র দেশ তাহাদেরই দখলে মাসিল। কাজেই সন্ধি সম্বন্ধে সালাহুদ্দীনের 
লজ্জিত হইবার কোনই কারণ ছিল না । বিজিত জনপদের অধিক!ংশই 
ফর্যাঙ্কদের দখলে রহিল বটে, কিন্তু ক্ষতির তুলনায় এই লাত নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকর । একমাত্র একর জয় করিতেই তিনলক্ষ খৃষ্টান মৃত্যুমুখে পতিত 

হয়।ক্চ পৌপের আবেদনে নিথিল ধৃষ্ঠান জগত স|লাছুদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত 

গ্রহণ করে; সমগ্র গর ইউরোপের « এক পরাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পথ বিশলি 
সি পর হি নি টন ৮৭: ৯ লি 
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ভূঁভাগেশ গ্রত্যেকটী লোকের সম্পত্তির দশমাংশ “সালাদিন-কর'রূপে 

গৃহীত হয়। রিচা তাহার বাবতীর ভু-সম্পত্তি, তালুক-জমা, 

মণিমাণিক্যাদি. এমন কি দ্রর্গ ও বিচারকের পদ প্রভৃতি পধ্যস্থ বিক্রয় 

করেন ; উপধুক্ত ক্রেতা পাইলে তিনি লগ্ুন বেচিতেও রাজী ছিলেন। 

গ্ান্মানীর সম্রাট, মষ্ট্রিরার লিওপোল্ডি, বার্গাপ্তীর ডিউক, ইংল্যাণ্ড, ফান্স ও 
সিসিলীর রাজ্জনাবৃন্দ, ফ্'গ্ডার” ও ক্যাম্পেনের কাউণ্ট, এবং বাবতী্ব 

খৃষ্টান জাতির শতসহস্্র বিখাত বারণ ও নাইট সালাহুদ্দীনের হস্ত হইতে 

জেরুসালেষ পুনরুদ্ধ।রের জনা গালেস্তাইনের রাজা ও প্রিন্সগণ এবং 

টেম্পলার ও 5স্পিটালার সম্প্রদায়ের জদন্য বীরদের সঙ্গে যোগদান 

করেন। কিন্ধ এত রক্তপাত, এভ অর্থবার সবই নিরর্থক হইল । সম্রাট 

সপুত্রক মুত্তামুখে পতিত হইলেন, লিওপোল্ড ও অন্যানা নরপন্ডি 
পণুশ্রমের পর দেশে কিরিরা গেলেন, তাহাদের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ বীর-পুরুষের 

দেহাস্থি এসিরার বালুকণার সহিত মিশিরা গেল কিন্ত ডেরুসালেম 

লালাভদখনেরই দখলে বিল ২ উহার নামক।-ওরাস্তে রাজা একরে এক 

লামা ভগণ্ডে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাজেই তৃতীয় ক্রুসেডকে 

গ্রারুতপক্ষে বার্থত1 ছাড়া হার কিছুই বলা ধাইতে পারে না। ক 

তৃতীর ক্রুসেডে নিখিন খুগান বিশ্বের সমবেত শক্তিও সালাহুন্দীনের 

ক্ষমতী কাঁপাইর। তুলিতে পারে নাই।$ বৎসরের পর বৎসর ধৰিষা 

কঠিন ও বিপদ্-সন্থলে অভিযানে যোগদান করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহার 

সৈনোরা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারে ; তীহার অবিশ্রান্ত 
আদেশে দুর তাইগ্রীম নদীর উপত্যকায় | তাহার জায়গীরদারদের মধো 

$ তানি নি 17 016 95, 289. 
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১৩৮ সোলতান সালাহুদ্দীন 

আর্তনাদের রোল উঠিয়া থাকিতে পারে; কিন্ত তাহার ডাকে 

জীবন উৎসর্গ করিতে তীহাদের কেহই কখনও অস্বীকার করেন নাই। 

জেহাদের সময় তিনি মিসর, মেসোপতেমিয়া এবং উত্তর ও মধ্য সিরিয়ার 

সৈনদলের সহায্নতার উপর বরাবরই নির্ভর করিতে পারিতেন। তাহার 

হুকুমে কুদ্দ, তুর্ক, আরব, মিসরীয় সকলেই তাহার খেদমতে হাজির হইত । 

তাহাদের বর্ণগত পার্থকা, জাতিগত বিদ্বেষ গ বংশগত অহঙ্কার সত্বেও তিনি 

অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত পূর্বাপর তাহাদের এঁক্য বজায় রাখিতে সমথ 

হন। তিনি তাহাদিগকে যেভাবে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন, তাহাতে যে 

কোন রাজভক্ত ও ঈমানদার লোকের ধৈধ্যের বাধ টুটিয়া যাওয়ার কথা; 

ইহা দানবের শক্তিকেও ক্রি্ট করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল । তথাপি একজন 

আমীর বা জার়গীরদারও বিদ্রোহী হন নাই, একটা প্রদেশ ও তীহার 

হ্তচুত হয় নাই; মেসোপতেমিযার তাহারই শ্ববংশজাত শুনৈক যুবক 
একবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সত্য, কিন্ত কেহই সেই নেমকহারামের 

সাহাষ্য করে নাই । জন-পাঁধারণের উপর তীহার প্রভাব কত অটুট ছিল, 

ইহাই তাহার প্রমাণ । দীর্ঘ পাচ বৎসরের কঠোর অগ্রি-পরীক্ষার পরেও 

তিনি তাইগ্রীন নদী হইতে আফ্রিকার ত্রিপোলী ও ভারত মহাসাগর হইতে 

আর্মেনিরার পর্বতমাল। পধ্যন্ত বিশাল সাঘ্রাজ্যে অপ্রতিদন্বীরূপে রাজত 
করিতেছিলেন। ** এই সকল সীমান্তেরও বহু দূরে জজ্জিরার রাজা, 

আন্মেনিকার ক্যাথলিক ভূপতি, কুনিয়ার সোলতান ও কনষ্টার্টিনোপলের 
সম্রাট তাহাকে নদ্ধু বলিয়া আহ্বান করিতে ব্যগ্র ছিলেন ; এমন কি সুদুর 

জার্মানীর সম্রাটও তীহার মিত্রতাঁয় নিজকে গৌরবাদ্বিত মনে করিতেন । 

₹% 4. ,, 1015 7019115 ৬/৪5 51016806006 £১1021111109011 00 ০ 

71515, 81714 [ভিসা (15 170107 0০621 6০076 11981759105 ০ £1176119,1- 
(০:0০০017, ৮1369. 



মঞ্চ ওস্সাঞা 

ফ্্যাক্কেরা দেশের অন্তান্তরভাগ হইতে সমুদ্র-ভটে বিতাড়িত এবং 

পুষ্টান এ মোসলমানের পবিত্র স্থানগুলি আবার সালাহুদ্দীনের হস্তগত 

হইলে দীর্ঘকাল পরে তিনি বিশ্রামের অবকাশ পাইলেন । কিন্কু আপাততঃ 

তিনি আরাম করিতে পাধিলেন না । টসম্কগণকে গুহগমনের জনা 

বিদায় দান করিয়াই ভিনি জেরুসালেম-বাত্রীদের সুখ-সুনিধা বিধানে 

মনোযোগী হইলেন । একরে তাহাদের জ্ঞাতি-হত্তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের 

দ্বন্ধ বহু মোসগমান উদ্বিগ্ন ছিল । কিন্ধ হ্লারবান জুর্দিকেন সদয় শাসন ও 

প্রহরীবুন্দের সত্তার ফলে কেহই তীর্ঘবাত্রীদের কোন ক্ষতি করিতে 

পারিল না, বরং াহার। খুব উদার বাবহার পাইলেন ।% সেপ্টেম্বরে 

দেলিসবারীর বিশপ হিউবাট ওয়াপ্টার ভেরুসালেমে মাসিলে মোলতান 

তাহাকে বহু মুল্যবান উপহার দিলেন । খুছের সমাধি-সেবায় ক্রি 

হইতেছে দেখিয়া তিনি জেরুসালেম, বেখেলহাম ও নাক্তারেসে চইজন 

লাচিম পুরোহিত ও বিকন বা নিশ্নপদস্থ বাঁজক নিয়োগের অনুমতি চাতিলে 

সদাশয় সোলত'ন তাহাও মঞ্জুর করিলেন । অথচ চারি মাস পূর্বে গ্রীক 

সনাট গৌড় খুষ্টান সমাজের পক্ষ হইতে পুরোহিত নিয়োগের জনা 

অস্গুরূপ প্রার্থনা করিয়া বার্থকাষ হন। যে সকল বাজে ওজর দেখাঠিয়া 
১৮৫৪ খু্টাবে ক্ুশিয়! তুরচ্ষের বিরুদ্ধে বুদ্ধ দোষিণা করে, এই পুরোহিত 

স্কাপনের দাবী উহার অন্ধতম ॥ সুদূর দ্বাদশ শতাব্দীতে ও পবিত্র স্থানের 

যাঁজকত! লইয়া উনবিংশ শতাবীর হার 'প্রতিদ্বন্িতা চলিতে দেখিয়া 
বাস্তবিকই কৌতুহল জন্মে । 

ভ্রুসেডারদের তীর্ঘবাত্রা নিরবে সম্পন্ন হইপ্না গেলে সালাহুদ্দীন 
নব-বিজিত রাজা পর্যাটনে বাহির হইলেন। গ্রাধান নগর ও ঘর্গগুলি 
শা 01817 ৬/০৫ 0806৭ 8676194914---া06া 117890াও, 87, 



১৪০ সোলতান সালাহুদ্দীন 

পরিদর্শন করিয়া তিনি প্ররোজনানুষায়ী উহাদের দৃঢ়তা সাধন ও প্রতোকটা 

স্থানে নৃত্তন সৈন্ত স্থাপন করার বাবস্থা করিলেন । এ্টিয়কের প্রিন্স, 
তৌোতলা বহেমণ্ড রমলার সন্ধিতে অংশ গ্রহণ করেন । ১লা নভেম্বর 

তাহাকে বায়রুতে অভার্থনা করার ব্যবস্কা হইল। এই উপলক্ষো 

প্রিন্স এট্টিয়কের প্রান্তরে ১৫০০০ স্বর্নুদ্া আয়ের ভূনি উপহার 

পাইলেন। কাউকাবে ! বেলভয়ের ) পুরাতন ভৃত্য কারাকুশের সিত 
সোঁলতানের সাক্ষাৎ হইল। তাহার বিনানুনতিতে শব্ুহস্তে একর সন্র্প 

করিলে তিনি তীহাকে বিন্দুমাত্র৪ তিরঙ্ক।র না করিয। পুরাতন 9 

পরীক্ষিত ভক্তের উপযোগী সমাদর করিলেন । সন্দ-সাধারণের রঃ 

-2১ 

শি পি 

আনন্দ-প্বনির মধ্যে ৪ঠা নভেম্বর ভিনি দীঘ চার নংসর কাল নে 

দেমাশ কে ফিরিয়া আসিলেন । 

টা সালাহুদ্দীন সত্যই বিআমের জবসর পাউলেশ । কিন্ত ৫ 

জানিত এ বিশান এত শীঘ্ব চির-পিশ্রামে পরিণত হইবে? প্রগাবশের 

ডা অব্যাহত রাখার ভন সন্দিশেষে তিনি ইউরোপে গিয়। 

খুষ্ঠানদের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিরাছিলেন। নিরতির নিষ্টর পিধানে 

তাহার সে আকাঙ্খ! পূর্ণ হইল না। ক্রুসেডের সময় তিনি অসুস্থ 

শরীরেও শীতগ্রীষ্মনিধ্বিশেষে যেক্ধূপ কঠোর পরিশ্রম করিতেন তাহ! 

তদপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ লোকেরও ন্বাস্থ্যভঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 

একর অবরোধের সমন কেহ এ বিষয়ে তাহার মনোযোগ আকষণ করিগে 

তিনি একটী আরবী প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া বলন,"নামার সহিত আমরকে ও 

মারিয়া ফেল।” বস্থতঃ ফ্র্যাঙ্কেরা মরিলে সালাহুদ্দীনও মরিতে রাজী 

ছিলেন। তাহাদের রাজনৈতিক মৃত্যু টায় তাহার আর বাচিবার 

প্রয়োজনীরত! রহিল না । হজ্জ করার জন্থ ভিনি ভারি উৎসুক ছিলেন ; 

কিন্ত তখন হাজীরা মক্কী-মদীনা হইতে ফিবিয়া জাসিতেছিলেন। ১০শে 



মহা প্রয়াণ ১৪১ খ্ 

ফেব্রুয়ারী তিনি ঠাঁভাদের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য নগরের বাহিরে 

গমন করিলেন। কিছু দিন ভইতে তিনি আবার অসুস্থ হইয়া পড়িরা- 

ছি,লন; দুই মাস কাভা! রোজ রাখায় তাহার শরীরও ঢর্বল ভইরা 

গিঙাছিল : অবিশ্রান্ত বারিপাতে বাঁজপথে জলমোত নভিতেছিল ; অথচ 

শাবধানতানশতঃ সেদিন অঙ্গরাখা পরিধান করার কথ! তাভার স্মরণ 

ছিল না । ফলে ঠাণ্ডা লাগির। সে রাতেই তীহার জর হইল | পরদিন 

(*নি বন্ধুদের সভিত মরাহ ভোজনে যোগদান করিতে পাবিলেন না: 

পিতার আসনে পুতকে দেখিরা অনেকের পক্ষেই শু সংবরণ কলা কঠিন 

হইয়া উঠিল । 

দিন দিন সোলতানের অনস্থ। খারা হইতে লাগিল । হাথা-বেদনা 

ও মানসিক জশান্তিতে তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন | চতর্থ দিনে 

চিকিৎসকেরা ঠাহার রক্তপাত করালেন । ইহার প্র হইতে তীহাব 

অবস্ত। আরও খারাঁৰ হইল : সাভার চম্ম শ্রকাইয়া গেল: তিনি ভর্বদ, 

হইতে ঢনিলতর হইয়া পড়িলেন। নবম দিনে তিনি প্রলাপ বৃকিন্তে 

লাগিলেন ; তাহার মানসিক টতন লুপ্ত হইয়া গেল; তিনি ভার পণ 

ঠাহণ করিতে পারিলেন না। প্রন রাত্রে তাভাঁর কাতেব বাহাউদ্দান ও 

প্রধান বিচারপতি কাজী অল.-ফাজল তাহাকে দেখিতে যাইতেন। 

প্রাসাদের বাহিরে আসিলে তাহাদের গগ্ড বাহিয়া দরবিশলিত ধাবে 

অশ্ধরাশি পড়িতে থাকত । উদ্বিগ্ন জনতার নিকট হইতে প্ররুত অবস্থা 

গোপন রাখার ভন্ু তাহার! বথাই ভঙ্ারোধের চে করিতেন । 

রবিবারে (দশম দিনে) রোগের কিছু উপশম হইল । রোগী যথেষ্ট 

পরিমাণ বালি ও জল পাঁন করিলেন । বর্শকদের বিষ হৃদয়ে আননের 

সঞ্চার হইল । কিন্ছ, প্রকৃতপক্ষে ইহ! নির্বাণোন্থ প্রদীপের আকস্মিক 

প্রজ্জলন মাত্র । মঙ্গলনার রাত্রে বিশ্বস্ত কাতের ও প্রধান কাজী হুগে 



১৪২ সোলতান সালাহুদ্দীন 

আহৃত হইলেন; সোলতীন দ্রুত অবসন্ন হইয়! পড়িতেছিলেন। জনৈক 

আলেম তাহার নিকটে বসিয়। কলেমা ( ধর্-বিশ্বাসের স্বীকৃতি ) ও 
ক্কোরান পাঠ করিতেছিলেন। তিনি যখন পড়িলেন, “আল্লাহ ব্যতীত 

আর কেহ উপাশ্ত নাই ; তিনি প্রতাক্ষ, অপ্রতাক্ষ সবই জ্ঞাত আছেন; 

তিনি দষালু ও দাতা”, সালাহুদ্দীন অস্ফুটন্বরে বলিলেন, “সত্য ।” অতঃপর 
তিনি পড়িলেন, “আমি তাহাতেই বিশ্বাস করি |” এবার রোগী মু হাস্ত 

করিলেন; সহসা তীহার মুখমণ্ডল উজ্জল হইয়! উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গেই 

তিনি প্রভুর নিকট স্বীয় আান্ম! ফিরাইয়া দিলেন। ১১৯৩ খুঈান্দের ৪ঠ। 

মার্চ বুধবার মভামতি সোলতান সালাহুদ্দীন এক কচ্কা ও সতরটী পুত্র- 

সন্তান রাখিয়া নশ্বর দেহ তাগ করিয্লা বেহেশতে চলিয়া গেলেন। 

মৃত্যুকালে সাঁলাহুদ্দীনের বস মার ৫৫ বৎসর ছিল। জনতা সে দিনই 
আসর নামাজের সময় তাঁভার শব সমাহিত করিল। ঘষে তরবারি শইয়া তিনি 

ধর্মযুদ্ধে যাইতেন, তাহা তাহার পার্খে রক্ষিত হইল। তীহার যথাসর্না 

পরোপকারিতায় বাধিত হইয়! গিম্বাছিল : শব সমাধিস্থ করার অর্থ, এমন 

কি কবর গাঁখিবাঁর ইট প্রস্থত করার খড় পধান্ত ধার করিতে হইল | * 

একথান! সামান্থ ডোরাদার বন্ধে শব-ষান আচ্ছাদিত করিয়া! নিতান্ত 

দরিদ্র লোকের ন্যায় শ্াহার 'অন্তো্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল । কোন কবিই 

শোঁক-সঙ্গীত গাহিবার বা কোন নক্রই প্রকাশ্যে বক্তৃতা করার অনুমতি 
পাইলেন না । দলে দলে লোক তোরণের পার্খ্দেশ জনাকীর্ণ করিয়া 

ফেলিল। শববান দেখিয়া তাহাদের মপো বুক-ফাটা ক্রন্দনের রোল উঠিল। 
সেদিন যেন দ্বিতীপ রোজ কেয়ামত । প্রত্যেকের চক্ষুই মশ্রসিক হইল । 
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মহা প্রয়াণ ১৪৩ 

উচ্চৈহ্বেরে ক্রন্দন করে নাই, এদন কেহ ছিল না! বলিলেই হয়্। লোকে 

এত বিকল-চিন্ত হইল ষে, জানাজার নামান্ধ তাল করিরা' পড়িতে পারিল 

না। শেষকৃতা সম্পন্ন হওয়! মাত্র তাহারা গৃহদ্ধার রুদ্ধ করিয়া পড়িয।! 

রহিল। পরদিন তাহার! বিলাপ করিয়া, নানাজ এ ক্কোরান পড়িয়া! এবং 

মতের আত্মার জনা খোদাতা'লার নিকট দোত| চাভিয়। কবরস্তান আচ্ছন্ 

করিয়। ফেলিল। 

বর্তমান সময় পর্ধাটকের। মহানত্তি সোলতানের থে কবর জেন্বারত 

করিয়। থাকেন, উহা তাহার মূল সমাধি নছে। প্রথমে তাহাকে বেখানে 

কবর দেওয়া হম, হই বৎসর পরে শীহার এক পিতৃ-বৎসল পুত্র এ স্থান 
হইতে তীহার দেহাবশেষ উঠাইয়! নিয়া বিরাট উমান্বযা মসজেদের পার্বতী 

কেন্লামার উত্তর দিকন্ত ৬এনালয়ে সমাহিত করেন | ইহাই এক্ষণে 

পালাভুদ্দানের সমাধি বলিঘ্! পরিচিত । তাহার বিশ্বস্ত কাল্ীও শীদ্বই 
প্রতুর অস্তুগমন করেন । নৃতার পৃর্ধ্বে তিনি সোলতানের সমাধির উপর 

পিয়া বান, “থে, এই ম্মন্তা গ্রহণ করিয়! তিনি থে সর্দশেষ বিজয্বের 

প্রত্যাশা ছিলেন, সেই স্বর্গ-দবার তাহার জন্ক উন্মুক্ত করিয়া দ্িউন ।” এই 

কোর কবুল হউক. মামাদের 9 তাহাই আন্তরিক কামনা । আমীন। 

শপ পল ০ পাপী শত সর 
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“প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর অধীন” ; সালাহুদ্দীনও মরিলেন | কিন্ত মৃতুতেই 

কি স্ইে ইউরোপ-ত্রাস মহাবীরের সব শেষ হইয়া গেল? তাজমহল 

শাহজাহানকে অমর করিয়! রাখির়ান্ছে, পিরামিড নিখিল বিশ্বে প্রাচীন 

মিসরীয়দের কীন্তিকলাপ বিঘোঁষিত করিতেছে । সালাহুদ্দীন ইহার কিছুই 

রাখিয়া যান নাই। বরং তীহার উপেক্ষার ফলে ফাতেমিয়া খলীফাদ্র 

চমৎকার 'প্রাসাদগুলি বিলুপ্ত তইয়! যায় । কিন্ত প্রস্তর-স্কপ রাখিরা না 

গেলেও মন্ুপম চরিত্র তাহাকে মরঙস্গতে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে । 

তীহার পীড়িত অবস্তা, বিশেষত; দেহতাঁগের দিন লোকে ষেরূপ 

শোক-বিহ্বল হয়, জগতে তাভার তুলন৷ কোথায়? বিখ্যাত চিকিৎসক 

আবছুল লতীফের মতে কখনও অপর কোন রাছগার ম্রতাতে প্রজারা 
এরূপ মান্তরিক শোক প্রকাশ করে নাই। বপ্তত; গুজা-গীতিততিই 

সালাহুদ্দীনের ক্ষমতার রহস্য নিভিত। তন্কে বাহা ভয় ও কঠোরতার 

দ্বারা লাভ করার চেষ্টা পাইতেন, তিনি দয়া দেখাইয়াই তাহ! 

সম্পন্ন করিতেন । নৃত্তার অনতিকাল পূর্বে শাহজাদা অজ.-জহীরকে 
প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিয়োগকালে তিনি উপদেশ দেন, 

“রক্তপাতে বিরত থাকি৭, তাহাতে বিশ্বা করিও না, ভূপতিত 

রক্ত কখনও নিদ্রা ফা না । তোমার প্রজা, উজীর, মামীর ও সন্তান্ত 

লোকদের চিত্তজয়ের চেষ্টা করিও * প্রজাদের সমৃদ্ধি সাধনের প্রতি লক্ষা 

রাথিও।...দয়! ও বিনর দ্বার! লোকের চিন্ত্গয় করিয়াই আমি এরূপ 

শক্তিশালী হইয়াছি |” 



রাজহি সালাছদ্ধীন ১৪৫ 

বিনয় তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষন্ব। আড়ম্বর প্রদর্শন ব। 

আচারানুষ্ঠানাদি বিষয়ে কঠোর নিরন প্রতিপালন দূরের কণ!” কখনও 
কোন নকপতি তদ্বপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক 'ও সহ্জগম্য 

ছিলেন না ।ঞ সুচতুর কথকের! তাহাকে বেষ্টন কত্ধিপ্ন। থাকিস ; 

তাহাদের সত আলাপ করিয়া তিনি অনাৰিল আনক্দমজোগ করিতেন | 

আরৰদের যাবতীয় কিংবদন্তী, বীরপুরুষদের জীবনী ও বিখ্যতি স্বোটকীর 
বংশ-বিবরণ তাহার জান। ছিল। তিনি লোকের কথাবার্তা বলার 

স্বাধীনতা! খর্দম কর! ছন্দ করিতেন না! ফলে তাহার দরবারে একট। 

'অরাজোচিত ভ্যান ভ্যানানি” পরিদৃষ্ট হইত । কিন্ত ইহার সীনা ছিঞ ২ 
তাহার সম্মুখে কেহই বাচালতা। করিপুত সাহস পাইত ন।। তিনি নিজে 

কখনও অশ্লীল ভাষ! বাবহার করিতেন না, অন্ককেও করিতে দিতেন ন! 

এমন কি অতাধিক উদ্তেজনার সনয়ও তাহার ভিহ্বা ও কলম সংঘত 

থাক্িত। তিনি কখন কাহাকে একটী কটু কথা লিখিয়াছেন বলিয়া 
আনা বায় না। 

সালাহঙ্গীন সবর, আমশীল ও ঘোর আত্মসংঘমী ছিলেন। ভিনি 

মোট! পশমী কাপড় পরিধান করিতেন। ক্ুলই ছিল তাহার একমাত্র 

পানীয় । একবার দেমাশ কে তাহার জন্ত একটী 5মংকার শিবির নিশ্মিত 

হয়। তিনি উহ্নার দিকে ভালরূপে দৃক্পাত না করিয়াই ৰলিক়। উঠিলেন, 
“ষিনি মৃত্যুর প্রতাশী, ইহা তাহার জন্ত নহে ।” নিজের বিলাসিতার জন 

তিনি একটী উদ্যান বা প্রাসাদও প্রস্তুত করেন নাই | মিসরের 

সোলভানৎ তাহার হাতে মাসিলে তিনি সেনাপতিগণকে মহাড়ন্বরপূর্ণ 

৪ প্রাসাদ ও অল্- “মাদিলকে পশ্চিম প্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং উভীরের 
পিশশা ক পলপপপন পপীপিশাশ পিপি 

ৰা প০ হবার খহ3 ৮৬1 17016 টে ৩1 নগদ 9 আটাগ০০০৯, 

*-+-97€-1০০16, 6৪. 
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প্রাসাদে বাস করিতে শরম্ত করেন। ফাঁতেমিয়! থলীফাদের বিপুল ধন- 
ভাগারের কপদ্দকমাত্রও তিনি নিভে গ্রহণ করেন নাই। তাহাকে স্তায়তঃ 

রা্মষি বলা হয়। কিন্ত সব্দ-সাধারণের পৃ্কাধ্যের প্রতি তাহার তীক্ষ 
দৃষ্টি ছিল। সিরিয়া, মিসর ও ভারবে তিনি সংখা কলেজ, মসঙ্রেদ ও 

হাসপাতাল নিশ্বাণ করেন। ন্থাঁতার আমলে কাধরোতে তরবারি, 

নিশ্মাতাদের দোকানের ন্যায় কঙ্গে্ নিশ্িত হয়, একমাত্র দেমাশ কেই 

বিশটী কলে, দুইটা হাসপাতাল ৭ দরবেশদের বহু আস্তানা ছিল। 

বিলাসিতা ও 'আত্ম-তুর্টিকে তিনি অত্যন্ত ঘণ! করিবেন । তাহার এক 

পুত্রকে কোন দাসকন্ঠার প্রত্তি মাসঞ্ত দিয়া তিনি ভতক্ষণাত 

ভাহাদিগকে বিচ্ছিপ্ন করিয়া দেন । 

ইতিহাস সালাহুদ্দীনের সদগ্ণের দষ্টান্তে পরিপূর্ণ হইব রহিয়াছে । 

তিনি যেরূপ নহাপ্রাণ তেমনি শিষ্টাচারী ছিলেন । এক বটির দিলে 

তিনি বাছাউদ্দীনের সঙ্গে দেরুসালেমের রাস্তা দিয়া পাশাপাশি গমন 

করিতেছিলেন। সহসা কাতেবের অশ্তর সোলতানের দেহে কঙ্দন 

নিক্ষেপ করিল। বাহাউদ্দীন আতঙ্কে পশ্চাতে সরিরা গেলেন: কিন্তু 

মহাপ্রাণ সয়াট মু হাস্য করিয়া লজ্জিত সেকেটারীকে পাশে টানিয়া 

আানিলেন। আর একবার ষ্াহার এক ভুত জুত! ছুড়িয়া মারিল ₹ উ্ধা 

গ্রার সোলতানের গাষে লাগিল । কিন্তিনি ঘেন তাহা লক্ষ্য করেন 

নাই, এভাবে নন্ঞ জিকে মুখ ফিরাইয়। নিলেন। একদা তিনি অত্যন্ত 

শ্াত্তরান্ত হইয়। আসিলেন । এমন সময় এক নুদ্ধ মাম্লুক একখান! দরথাপ্ত 
লইয়া হাজির হইল । সালাহুদ্দীন বিন্দু মাও বিরক্চি প্রকাশ না করিয়া 

শ্বয়ং দোর়াত-কলম আলির তাহার প্রাথনা মুর করিলেন। প্রত্যহ 
বছ লোক ত্ঠীভার নিকট দরখাস্ত লইয়া আমিত। তাহারা তাহার গালিচা 

পর্যন্ত মাড়াইরা ফেলি । কিন্ত তিনি বরাবরই নিছ হাতে তাহাদের 
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আবেদন-পত্র গ্রহণ করিয়। অনুযোণের গ্রতীকার করিতেন । কথনও 

কেহ তাহার নিকট হইতে নিরাশ হইস্বা ফিরিয়া বার নাই । 

সালাহুদ্দীনের স্চায়-বিচারের তৃলন! বিরল । সোম ও বুধ বারে তিনি 
কাজী ও ফকীহ দের সহিত আদালতে বসিতেন। তিনি নিজকে কোন 

স্থবিধা চাহিতেন না, অন্ভকেও গ্রহণ করিতে দিতেন না। বে কোন 

দীনহীন লোক উদ্জীর, এনন কি খোদ সোপতানের বিরুদ্ধেও মোকদমা 

'আঁনিতে পাব্রিত | *%* সে সমন্ন তীহাদিগকেও সাধারণ সানীর সকার 

স্াদালতে হাজির হইতে হইত । বিচারে সোলআনের হুর হইলে 

তিনি ম্মানজনক পোষাক পরাইয়া ও খরচ-পত্র দিম? বাদীকে 'নানন্দিত 

ও বিস্মিত করিয়া বাড়ী পাঠাই দিতেন । এরুপ বিচারকের নিকট 

কেহ কঠোর ব্যবহারের মাঁশঙ্কা! করিতে গাব্রিত না। ভাহার সুখ 

দেখিলেই লোকে দয়ার পরিচয় পাইত। ভৃত্যগণকে প্রহার করা তখন 

আবশ্থক কাধ্য বলিষ্বা বিবেচিত হইত 1 সালছিদ্দীনের ভতোরা তাহার 

অর্থাদি চুরি করিলে তিনি তাহাদিগকে কন্চ্যত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, 

কখন ও কোড়া মারিতেন না । ্ 

শিশুদের প্রতি জে সালাভদ্দীনের চরিত্রের এক মনোরম অন্ধ । 

প্রত্যেক এতীম (পিড়হীন বা ট্তিমাতৃহীন) বালক-বালিকার রক্ষার ভার 

তাহার উপর স্তস্ত ছিল বলিয়! তিনি মনে করিতেন । পুত্রকক্সাদের 

সংসর্গে তিনি খুৰ আনন্দ পাইতেন । তীহাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রি 
তাহার বিশেষ লক্ষা ছিল। তিনি নিক্ধেই তাহাদিগকে ধর্ম ও অন্তান্ত 

বিষয় শিক্ষা দিতেন। বযঃপ্রাপ্ত হত্যার পূর্ব্বে তাহারা বাহাতে বুদ্ধ-কার্ধা 

দর্শন করিতে না পান, সে গিকে তীঙার কড়া নজর ছিল। তিনি 
ধলিতেন, "শিশুর! প্রাণ বধে আনন্দ লাভ করুক, ইহা আমাৰ ইচ্ছা 

« (01৮৮০1, ৮1, 270-1, 
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, তীনাদের প্রতি তীহার অপরিসীম শে ছিল । একদা স্রযাঙ্কদের 

কট হইতে কয়েক জন দুভ আঁসিল। তীহাদেন্ত মুস্তিভ চিবুক, কম্তিত 
কেশ ও অন্ভুত পোষাক দেখিয়া সালক আব্বকর ক্রন্দন করিতে 

লাগিলেন । পুক্রনংসল পিত। শুধু সন্তানের কথা মনে করিয়া এন কি 

সংবাষ জ্ঞাপনের পূর্বেই দৃতগণকে কোন ওজরে বিদায় করির! দিলেন । 

সব্বোপন্ি সালাহুর্দীন একজন দ্ধ নিষ্ঠ মোসলমান ছিলেন । ইস্লাম 

সরঙ্গতা ও কঠোর জাত্মতাগের ধর্ম ; সালাহুদ্দীনেষ ধশ্ব-বিষ্বাল ও 'অতান্ত 

দু সরল ও অকপট ছিল। দার্শনিক ও জড়বাদীদিগকে তিনি অতান্ত 

স্বণা করিতেন। কেবল এখানেই তাচার বাড়াবাড়ি দেখা যাইত । প্রচলিত 
ধন্বমতের নিকুদ্ধবাদী বলিয়া তিনি গুঢ় দার্শনিক 'অস্-সাহ.বাশুয়াশির 

শ্রাণদণ্ড বিধান করেন। যুদ্ধের বাহিরে ইহাই ক্রীহার একমাত্র 

নির্দযতার কাধ্য বলিয়া নির্দেশ করা বাইতে পারে । তিনি যে রীতিমত 

ধশ্ম-কাধ্য করিতেন, তাহা বলা বাহুলা মাত্র । কেবল যুদ্ধের সময় 

বাধ্যি হইয়া তিনি ছই মাস রৌজ্জা রাখিতে পারেন নাই । চিকিৎলকগণের 

উপদেশ উপেক্ষা! করিয়। ছুর্ঘল শরীরে কাছ! মাদান্ধ করার চেষ্টাই সম্ভবন্তঃ 

তাহার অকালমুতার অগ্ঠতম কারণ । তাহার কতা আর কেহই এত 

নিয়মিতভাবে নামাজ পড়িত না । ভীষণ অনুস্থ অবস্থায়ও তিনি জোর 
করিয়া গাড়াইয়া ডুন্মা। নামাজ আদার করিতেন । ক্োরাস পাঠ গুলিতে 
শুনিতে তাহার জদয গজিগা যাইত, সঙ্গে সাঙ্গ গণ্ড বাহিয় চক্ষুক্জল পড়িতে 

থাফিত। বই দুঃখের বিষয়, জ্রুলেডে বাস্ত থাকার দর্পণ তিনি হজ্জ, 

করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি হাজীদের পরম বন্ধু ছিলেন। 

শত শত দৎসর দরিস্া তীঙ্জাদিগকে এক পর্ব গুক দিতে হইত । রাজন্ছের 

প্রথমেই তিনি উহা রহিত করিয়া দেল । গৌড় হেজাজ সকার এখন 

ইহা বদ্ধিত হারে আদা করেন । 
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আইন, বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ব চষ্চায় সালাহুদ।)ন অত্যন্ত আনন 
পাইতেন। তাহার আলোচনার উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া বি । 
শিক্ষা বিস্তায়ের জন্ট তাঁছার আকুল আগ্রহ ছিল; তাহার আমলে থেঁমাশ.ক 
'আগ্গেপ্পো বা-মাঁলবেক, এ্মেসা, মোসেল, বাঙ্ধাদ, কায়রো ও অক্ন্চি গর 

শিক্ষাকেন্ছে পরিণন্ত হয়| তাহার দরবারে অনেক বিছ্বান্ ব্যক্তির স্ধায়েশ 

১ব। অল -ভাশুয়াঁদ ষেশন জঙ্গীর, সুশিক্ষিত কান্ডী অল.-ফাঁজিলও 

তেমনি সালাভ্দ্দীনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন | তিনি ধুর্ষের লমঘ 
প্রায়ই তাহার হন্তে ধিসরের শাসন-ভার নাশ করিয়া! হাইতেন। 

নিখ্যাত ফকীহ 'আইনন্্) আল .-হক্কারী সাপাহুদ্দীনের দরবারের অন্যতম 

উচ্চশিক্ষিত ব্ক্তি। কথিত আহে, সোলভান কথনও স্কাহার উপদেশ 

নসগ্রাঙ্থ করিতেন না। 

বাহাউদ্দীনের সাচাফা না পাইলে সালাহুদ্দীনের শেষ জীবনের 

এক মুহূষ্ভও চলিত না। বাগদাদের বিখ্যাত নিজামিয়া কলেজে 

তঙানীস্তন ধুগের স্শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের নিকট তাহার শিক্ষা সমাণড স্ব । 
এ সকল অধ্যাপক্ক মধাধুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ন্যায় কলেজ তইতে 

কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয হইতে বিশ্ব-বিস্কালয়ে মধাসন ও অধ্যাপনা করিয়া 

বেড়াইতেন। বাহাউদ্দীন প্রথমে মোসেবে অধ্যাপকের পদে কাঁজ করেন, 
পরে মোসেল-রাদ্ের দূত নিযুক্ত হন । তীহার গুণে মুগ্ধ হুইয়। ১১৮৮ 
খুষ্টাবে সালাহুদ্দীন তীছাকে কাতেবের পদ প্রদান করেন। ইহার পর 

হইতে তিনি প্রত্যেকচী মতিযানে মোলতানের সঙ্গে থাকিয়া শত্রু দলণ 

করিতেন । প্রত মৃত্যুর পর তিনি আলেপোর বিচারকের পদ্দে নিবুক্ত 

হল। তিনি তীহ্ার সঞ্চিত অর্থ কলেজ স্থাপনে ও ফকীহ.দিগকে আইন- 
শিক্ষ। দানে উজাড় করিয়া দেন | যখন বার্ধক্যবশতঃ তাহার 
উত্থান-শক্তি ন& হইয়া যায, তথনও তিনি ছাত্রঙগ্গিগকে শিক্ষাদানে 



১৫০ সোলতান সালা হদ্দীন 

বিরত হইতেন না। সালাহন্দীশের স্বগ গষনের ৪* বংসর গ্রে তাহার 

মৃতু হয়। 

ইমাদুদদীন (সালভানের দরবারের অন্যতম জ্যোতিষ । তিনি 

একাধারে কবি, ফকীহ, জ্যোতিব্বিদ ও ধর্মশাস্ত্রে তকচুড়ামণি 

ছিলেন। তাহার স্বনামে প্রতিষ্ঠিত দেমাশ কের ইমাদিরা কলেজের 
অধ্যাপকের পদ হইতে ক্রুমোন্নতি লাভ করির়। তিনি রাজসভার সভাপতি 

ও সিরিয়া রাজোর প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। অন্গান্ত বিদ্বান 
ব্যক্তির মধ্যে সালাহুদ্দানের কৈশোর ও শেষ ভ্রীবনের সঙ্গী আরব-ৰকবি 

ওসানার নাম উল্লেখযোগ্য । বিখ্যাত পারসিক সথফী অস্-সাহ রাওয়াদি 

ও হাদিস শাস্ত্রাতিজ্ঞ ইবনে-মাসাকির তীাহারই আমলে আবি ত 
হন। ১১৭৬ খৃষ্টাক্ধে ইবনে-আসাকির স্বর্গগমন কৰিলে সালাছন্দীন 
স্বয়ং তাহার অস্তো্টিক্রিরার বোগদান করেন। এ বৎসর বিখ্যাত 

স্পেনীয় কবি উবনে-ফেরঁণ কাররোতে উপস্থিত হইলে কাডা 

অল -ফাঙ্জিল তাহাকে ম্বগুচে বরণ করিব! লন। স্থশিক্ষিত সোলতন 

যেমন বিদ্বানের সমাদর করিতেন, তেৰনি সামাজ্যের প্রধান গ্রধান শঙ্করে 

কালিজ স্তাপন করিম শিক্ষা ও সভ্যতা নিস্তারেরও বিশেষ সহারভ। 

কবেন। দেলজুক সভ/তা ঠাহারই হন্ডে পূর্ণতা লাভ করে । 
০ সস লন 



হম জ্ছা্যহিজ ৩মাতলাতুরজ্ছীন্ন 

সমগ্র ইউরোপ বখন জেরুসালেম পুনরুদ্ধারের অজুহাতে মোসলমানদের 

হাত হইন্তে নিকট- প্রাচ্য কাড়িয়া নেওয়ার ভ্রন্ভ এপিয়ার আপতিত ভয়, 

ইম্লানের সেই মহাসক্কটকালে সালাহুন্দীন ম্বধর্্থ ও জাতি রক্ষার জন 

নিঙ্ের ধনপ্রীণ উতসর্গ করেন । ইহাই ঠাহছার ভীলনের এীতিহাসিক 

বিশেষদ্ধ। জ্েহাদের শয্যার আর কিছুতেই তিনি এত "অদম্য উৎসাত 

দেখান নাই । স্বভানতঃ তিনি শান্তিপ্রিয় ও রক্তপাতে পরাজ্ষ,খ ছিলেন; 

কিন্ু থানদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করার সময় তীহার প্ররুতি একেবারে বদলিয়। 

যাইত । শত্রুপক্ষের সংখ্যা ৭ শক্তি লইয়া কখনও তিনি মাথা ঘামাইতেন 

না। অনেক সময় 'াহাকে একটীমাত্র বালক-ক্ুতা লইয়া! উভকপ দলের সন্ত, 

শ্রণার মধ্যবন্তী স্থলে ভ্রমণ করিতে দেখা বাইত । সময় সময় তিনি 

এরূপ বিপজ্জনক স্থানে অশ্বপুষ্ঠে বসিয়া নির্বিকারে হাদীস পাঠ শ্রবণ 

কৰ্িতেন | তাহার মন্তকের চতুঙ্দিক দিয়] শর-রাজ্ি শন শন? করিয়া 

চলিয়া! বাইত ; তিনি তাহাতে ভ্রক্ষেপও করিতেন না 1 থোদার যুদ্ধে তিনি 

দেহমন ঢালিয়। দেন ; জীবনের সব্বপ্রকার আনন্দ, আলাম ও পারিবারিক 

স্থথ, সবই তিনি এ উদ্দেশে বিসঙ্জন করেন । শেষ কয় বৎসরে তাহার অন্ত 

চিন্তার সময় হয় নাই বলিলেই ভয় | পশ্মের জনা এমন কি তিনি বৃহত্তর 

যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন এ্র্শাঙ্কের! পালেন্ডতাইনের বাহিরে বিভাডি 
হইলে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া পৃথিবী খৃষ্টানশন্ত করা তাহার ইচ্ছা ছিল। 

দরস্ত কাপ ভাহাকে এই সঙ্কল্প সিদ্ধির চেষ্টা করিতে দেয় নাই। দিলে 
মোসলমান ও প্রাচ্যের জন্ত তাহা। অশেষ সঙ্গলের কারণ হইত । 

একবার তিনি এক বন্ধুকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, “সর্বাপেক্ষা গৌরবের 
মৃত্যু কি? বন্ধু উত্তর ছিলেন, 'থোদার পথে মৃত্যু” স্মলাহগ্দীন 



১৫২ লোলতান সালা হুদ্ধীন 

বলিলেন, “তাহ! হইলে আমি তাহারই জনা চেষ্বী করিতেছি ।' 

একর অবরোধের সময় তিনি কঠোর রোগে শধ্যাশারী হইয়। পড়েন: 

তাহার ভোজলগারে গমন-শক্তি রহিত হুইয়া যায়। তথাপি তিনি 

শত্রঙ্গের সম্ছুধে সারাদিন অস্বপৃষ্টে বসিয়া থাকিতেন। লোকে 

তাহার মনোবল দেখিক্মা বিশ্ময় প্রকাশ করিলে তিনি বলিভেন, 

“আঙ্খের উপর থাকিলে রোগ-যন্বপ। আমাকে ত্যাগ করিয়। বায় ; ষাটাতে 

নামিলেই উ। ফিরিয়া আসে ।” বস্বতঃ বশতক্ষণ তিনি খোদার কাজে 
রত থাকিতেন, ততক্ষণ ত্রাার কোন কষ্ট বোধ হইত নাং কিতু 

নিজ্কিয়তা তাহাকে বন্ত্রণ। দান করিত। জেরুসালেষের দৃঢ়তা সাধনের 

লময় (২১৯১-২। তিনি নিজে শ্রমিকদের কার্ধয পরিদর্শন করিতে ধাইত্েন : 

অনেক সময় তিনি স্বস্ং প্রস্তর কাধে করিন। নিতেন? ধনী, দরিদ্র 

সকলেই তীহার এই মহৎ দৃষ্টান্তে অন্ধপ্রাণিত হয়। সরক!রী কম্মচারীর। 
এখন তাহা রই পদ্দাগ্কানুসরণ করিতেছেন । 

ধর্ম-ধুদ্ধে তিনি তাহার শন্ফি, স্বাস্থ্য, এমন কি জীবন পধ্য্ত 

বিসঞ্জন দেন । এএক্তন্ক তিনি তাহার রাজকোষ শুন্ত করেন । ক্মবশ্য দান 

কর! তাহার শ্বভাব-ধন্্ ছিল। ধনী-দরিদ্র নিব্বিশেষে সকলকেই তিনি 

অবাধে, অকাতরে ও মুক্ষতুস্তে অর্থ দান করিতেন। পাঁথিব প্রশ্বধ্কে 

তিনি তুচ্ছ ধূলিকথার সন্ধে তুলনা করিতেন ; কাজেই কেহ অর্থ যাচ্ছ 
করিলে তাঞ্থাকে প্রত্যাখ্যান কর! ডানার নিকট লক্জাজনক বলিয়! মনে 

হইত। লোকে তাঁহার নিকট আশাতিরিস্ত দান পাইত ? বারংবার 
প্রার্থনা কৰিলেও কখনও কাহাকে রিক্হস্তে কিরিয়! বাইতে হইত না । 

“লোকটা পূর্বে একবার ষিক্ষা! নিয়াছে' একথা কখনও কেহ তাহার 
মুখে শুনিভে-পায় নাই। বন্ধ অর্থ-ৃ্, তিক্কুকের দল তাহাকে দক্ধরমত 
লুষ্ঠন করিত | মোঁসলমানের হ্ঠায় দ্বিক্দী-ধুষ্টানও তাহার দানের 



মহামতি সালাহুন্ফীন ১৫৩ 

ফলভাগী হুইত।* যে সকণ দরখাস্ত বাহাউদ্দীনের হা হইয়া যাইত, 
সেগুলির ঘাজ্জঞার বহর বেখিয়! তাহার লচ্জ! পাইত। যুদ্ধের সময় তীঁছার 

সৈন্লের! গ্রামবাসীদের নিকট হইতে বিনামূল্ থাগ্য সংগ্রহ করিতে পারিত 

না। কাজেই দান-বিভাগের পরিচালন।-ভাঁর কেবল সোঁলতানের হাতে 

থাকিলে একমাত্র অর্থাভাবেই তাহার অবিশ্রান্ত অভিযান অচল 

হইয়া যাইত । তাহার কোষাধ্যক্ষেরা গুরুতর প্রয়োজনের জন্য গোপনে 

কিছু টাক। উদ্বৃত্ত রাখিতেন বলিয়াই জেহাদ বন্ধ হই যায় নাই । 
অবশ্ত নগদ টাকার অভাঁবেই সালাহুদ্দীন্র দান বন্ধ থাকিত না। 

কোন প্রার্থীকে গুত্যাখান করা অপেক্ষা নিজের শেষ জমিটুকু বিক্রয় 

কর। ও তাহার নিকট হাল বলিয়া মনে হইত | একমাত্র একর অবরোধের 

সময়ই তিনি সৈহদের নধ্যে ১২০০০ অশ্ব বিতরণ করেন । আপরিমিত 

দানের ফলে তাহার কোধাগার খাল হই! যায়; যৃত্ার পর তাহাতে 

একটা মোহর ও সাতচল্লিশটী দিরহাম (রৌপামুদ্র) ভিন্ন আর কিছুই 

গাওয়। যার নাই। তিনি গৃহ, ভূমি, তৈজসপত্র ব| ভূসম্পত্তি-কিছুই 
রাখিয়া যান নাই। সেই ছধিহ ধিক্রম সোলতান প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় 
মৃত্যু বরণ করেন। এতদপেক্ষা নিঃস্বার্পর, মহছদ্দোশ্তে উতপর্গীকৃত ও 

সম্পূর্ণ ভক্তিভাজন প্রকৃতির কর্ধন! করা কঠিন ।$ কঠোরতর উপাদানে 
গঠিত বা সতর্ক অর্থনীতি ও স্বার্থপর কুট-রাজনীতিতে আরও স্থদক্ষ হইলে 

হত তিনি অধিকতর স্থায়ী ও অণ্ক্ষাকৃত বৃহত্তর সাত্রজ্য স্থাপন করিয়া 
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£০7761903 0৫1 ) মহামতি সালাহুদীন হইতে পারিতেন না 
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১৫৪ সোলতান সালাহুদ্দন 

কর্ভবোর অনুরোধে সময় সময় তাহাকে শক্রুদের সহিত কঠোর 

ব্যবহার করিতে হইত 1 কিন্তু তাহা এত সামান্ত ও উপেক্ষণীয় যে 

খৃষ্টানদের তুর্ব্যবহারের তুলনায় তাহাকে ফেরে শতা৷ বলিয়া গণা করিতে 

হইবে । প্রারই তিনি শত্রদের প্রতি আশাতীত সদয় বাবহার করিতেন ; 
অপরিণামদর্শীর ন্যায় অপাত্রে করুণা বর্ষণের ফলে তাহাকে বহুবার 

ক্ষেতিগ্রন্ত ও অপদস্থ হইতে হয়। তথাপি শক্রর প্রতি এই সদাশয়তা 
প্রদশনের দরুণই তিনি মোসিলমানের স্বায় খৃষ্টানদের ও সশ্রদ্ধ প্রশংস! 
লাভ করিয়া গিরাছেন | *. প্রধানতঃ  এজন্তই ইউরোপীয়েরা 

তাহাকে 175 01758 বা মহামতি উপাধি দিয় সম্মানিত করিয়াছেন, 

তাহার অতুল শিভালরীর দরুণই আজ তিনি বহু রোমান্সের নায়ক। 

ইতিহাস ও নবন্াস শক্রর প্রতি সালাহুদ্দীনের দয়ার দৃ্টান্কে ভরপুর 

হইয়া রহিরাছে । 'একনার এক ফ্াক্ক বন্দী তাহার নিকট মানীত হইল । 
তাহাকে দেখিয়াই লোকট! চীৎকাঁর করিয়া বলিয়! উঠিল “তাহার মুখ 

দর্শনের পূর্বের আমার ভয়ের সীমা ছিল না; এক্ষণে তাহাকে দেখিয়াই 

বুঝিতে পারিতেছি যে তিনি জামার কোন ক্ষতি করিবেন না 1” তা্ছার 

অনুমান বার্থ হইল না। সদাশয় সোলতান বান্তবিকই তাহাকে মুক্ত 

করিয়া দিলেন। আর একবার একটা অল্প-বরস্ক শিশুকে মোসলমানেরা 

ক্রুসেডারদের শিবির হইতে লইয়া গেল। তাহার মাতাঁর করুণ ক্রুন্দনে 

পরছুঃখকাতির সোঁলতানের চক্ষে জল আসিল । তিনি অবিলম্বে শিশটীর 

উদ্ধার সাধন করিয়া! তাঁহাকে তাহার মাতার সহিত শক্রশিবিরে পাঠাইয়া 

জিলেন। দুশমনের প্রতি এরূপ স্দাশয়তার দৃষ্টান্ত নিতান্ত ঢল্লত। 

ক “99190111790 ৬/011 ৮7০ (৩9১6০061 800108601 9 0719091 ৪1৫ 

16০5161 911166-7--48161761 01617850910, 967, 



ইইভিজিহ্হীতেল াজশাত্হদ্দল্ 
111) 9 78010 289.,500618610701176- ৬1965 060 9915017 

50117081706 1076 25155106032 (0101158191)5,--01010907. 

প্রাচ্যের যে অত্য্প-সংখ্যক ক্ষণজন্ম পুরুষের পরিচয় দান পাঠক- 

পাঠিকাদের নিকট নিম্প্রয়োজন, সোলতান সালাহুদ্দীন তাহাদের অন্ততম | 

স্যার ওয়াল্টার স্কট স্তাহাঁকে ইংরেভী-শিক্ষিত মহলে সুপরিচিত করিয়! 
গিয়াছেন । কিন্ত উপন্থাস কখনও ইন্তিহাস হইতে পারে না। কাজেই 

টেলিসম্যানের রতশ্রময় নায়কের ইতিবৃন্ত ও 9ঃসাহমিক কাগ্াবলী সম্বন্ধে 

পঠক-পাঠিকাকে ঘোর অনিশ্চয়তার মধো থাকিতে হয় । আশ্যোর 

লিষয়, সন্তর বৎসরের মধো “সিংহ-প্রাণ' রিচার্ডের শ্বনামধ্য।ত প্রতিদন্ীর 

কোন জীবন-চরিত ইংরেজী ভাষার লিখিত হয় নাই। পরলোকগত 

নিখযাত উতিহাসিক মিঃ লেনপুল এম- এ, লিট্-ডি প্রথমে এই পুণাকান্যে 

তস্তক্ষেপ করেন৷ তাহার “সালাজদ্দীন ও জেরুসালেম রাজ্যের পতন? 

চমত্কার বই। প্রাটীনতর যে কোন জীবনী অপেক্ষা ইহা উত্কষ্ট। 

সালাহুদ্দীনের ইন্তিভাসের উপকরণ পর্যাপ্ত, এমন কি ক্রান্তিকর। 

বাহাউদ্দীন-লিখিত সালাহুদ্দীনের জীবন-চরিত মন_-নাওয়াদির অস্- 

সোলতানিয়! অল_-মাহাসেন অল.-ইউনুফিয়া ও এিতিহাসিকদের জনক” 
ইবনুল আসীর প্রণীত মোসেলের আতাবেগদের ইতিহাস “অল্-বাহের 

প্রামাণ্য পুস্তক । সমদামধিক বলিয়া তীহাদের পক্ষে সতা নির্ণষের 

চমংকার স্যোগ ছিল! তছু"রি তাহার! হইজনেই সুশিক্ষিত ও উন্নত 

'চরিত্রের লোক ৷ কাজেই তাহাদের বর্ণন! সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য । সত্য 

রটে, বাহাউদ্দীন স্তিকারক ; কিন্তু তিনি এত সরল ও শঠতাবজ্জিত যে, 

তাহার লেখা “রিচার্ডের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সকার বীর-পুভায় পধ্যবসিত-হয় 
নাই। বাহাউদ্দীনের স্কায় ইবম্থুল আসীরের বহিও স্ততি-গীথা ; কিন্ত সে 



১৫৬ সোলতান সালা ছদ্দীন 

স্তি তাহার শরুদের। ইবনুল আসীরের ণিত। ও জাতী জঙ্গীবংশের 
অধীনে উচ্চপদে কাজ করিতেন। কাজেই ঠাহাদিগকে জায়গীরদারে 

পরিণত করার অপরাধ ক্ষমা কর। তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। 

সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে কয়েকটী গুরুতর অভিযোগ ইহারই পরিণতি। 

কিন্তু মোসলমান, অ-মোসলমাঁন কেহই তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 

পারেন নাই ; তাহারা এগুলিকে অসম্ভব ধারণ। (41770503010 

51৫650017+ ) বলিয়া উদ্ভাইয়। দিয়াছেন । হ্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব সাতেও 

বাহাউদ্দীন সাধারণতঃ অসাধু নহেন। তাতার পরনন্তী গ্রন্থ "মল -কামেল 
ফিত্বারিখ' বা “ইতিহাসের পূর্ণতা" তিনি অপিকতর নিরপেক্ষতার পরিচয় 

দিয়াছেন। 

সালাহুদ্দীনের জীবনের বিশেষ বিশেষ পটনার নক ইস্পাহানের 

ইমাদুদ্দীন ও 'আরব-কবি ওসামার নাম উদ্লেখলোগ্য 1  ইমাছুদ্দীন 
একর অবরোধে উপস্থিত ছিলেন । ঢভাগাবশতঃ তাহার “অল-ফাতহ 

অল্-কুন্পী”র একাংশ মাত্র মুদ্রিত হইরাছে। ওসামার আজ্ম-চরিত “কেতাবুল 

এ'তেবার+ সে ঘুগের এক জীবন্ত চিত্র। তিনি (১০৯৫-১১৮৮) ক্রুসেডের 
এক বৃহত্তর অংশের প্রত্যক্ষদর্শী । বৃদ্ধ বয়সের করেক বৎসর তিনি 

প্রায়ই সালাহুদ্দীনের সংশ্রবে অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই অহঙ্কারী 

আরবের গ্রন্থে অন্টের কীত্তিকলাপ অপেক্ষা আত্ম-প্রশংসার ভাগই বেশী । 

“ওফাতুল মায়ান' (বিখ্যাত ব্যক্তিদের চরিতাভিধান ) প্রণেতা ইবনে- 

খাল্লিকান ও “কেতাবুর রওজাতায়ন” ( বাগান-দয় ) লেখক আবু শামা 
কেহই সালাহুদ্দীনের সমসাময়িক নতেন | কিন্ধু হাশারা তাহাকে 

জানিতেন, তাহার! উভয়েই তাহাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কাছেই 

তাহারা প্রকৃত ঘটনা অবগত হওয়ার থে সুযোগ প্রাপ্ত হন। 

এই সকল আরবী গ্রন্থ দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থাকার পর জান্মীন ও 



ইতিহাসে সালাকুদন ১৫৭ 

ফরাঁনীদের মন্ুগ্রছে মুদ্রিত হইয়াছে বাহাউদ্দীন-কৃত সালাহুন্দীনের 

জীবন-চরিত ১৭৩২ খুষ্টাবে স্কালটেন্সের সম্পাদকতায় সর্দদপ্রথম লীডেন 
হইতে প্রকাশিত হয়; তৎপরে ইহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ও ১৮৯৭ 

খুঠাবে 'পালেস্তাইন পিলগ্রিম্স্ টেক্সট সোনাইটা'র তত্বাবধানে পুনমু্রিত 

ভইয়াছে। পর সমস্ত গ্রন্থই উনবিংশ শতাবীর শেষাংশে প্রকাশিত 

হয়: কোন কোন পুস্তকের অনুবাদ ও বাহির হইয়াছে । ইবনুল আাসীরের 
আল -বাহের ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ও ল.-কামেল ১৮৬৬-৭৬ খৃষ্টাব্দে 

টুনবার্গের মম্পাদকতে চতুর্দশ খণ্ডে লীডেনে ও ১৮৭২-৮৭ খুষ্টা্দে প্যারিসে 

প্রকাশিত হয়। ইন নে-খাল্লিকানের চরিতাভিধান ১৮৪৩-৭১ খুষ্টাব্ধে ডি 

নেইন কতৃক ফরাসী ভাষায় অনুদিত হইয়। চারি থণ্ডে ও ওসামার আত্মচরিত 

এচ্চ, ডারেণবার্গ কতৃক শন্ূদিত হইয়া ইথণ্ডে ১৮৮৬-৯৩ খুষ্টান্দে প্যারিসে 

মুদিত হয়। ইমাদুদ্দীনের পুস্তকের একাংশ ল্যাগ্ু বার্ণের সম্পাদ্কতায় 

১৮৮৮ খুষ্টান্দে লীভেনে ও আবুশামা-কৃত নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীনের জীবনী 

১৮৭০-১ থুষ্টাবে ছুই খণ্ডে কায়রোতে একাশিত হয়। এই মহং কাধোত্র 

জন্য জগতের প্রত্যেক শিক্ষিত বাক্তি, বিশেষত: মোসলম।ন মাত্রই ফরাসী 
ও জীন্দ্রীন মনীষীদের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে ভাবদ্ধ থাঁকিবেন। 

সেই ধশ্মান্ধতার ঘুগে সাঁলাহুদ্দীনের প্রকৃত গুণ খৃষ্টানদের ও ভক্তি 

আকর্ষণ করে । প্রত্যক্ষদর্শী ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে টায়ারের আর্চবিশপ 

উইলিয়াম ও ইবেলিনের বেলিয়ানের স্কোয়ার (পার্বচর) আর্থুলের নাম 

সর্দ প্রথমে উল্লেখষোগা | মার্চবিশপ সে যুগের লাটিন ও আরবী ইতিহাস 

ডাল জানিতেন; তাঙ্থার “হিস্টোরিয়া' ও আমুলের “ক্রনিকল" ব্যক্তিগত 

জ্ঞানের ফল। আণুল সালাহুদ্দীনের দয়া, দাক্ষিণ্য, সদাশয়তা ও 
গ্রতিজ্ঞাপালন এবং খৃষ্টানদের লতা, নিষ্ঠুরতা ও প্রতিজ্ঞাডঙ্গের কথা 
যেরূপ মুক্তকণ্ে শ্বীকার করিয়! গিয়াছেন, সে যুগের আর কোন খৃষ্টান 
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লেখকই সেরূপ সতানিষ্ঠ। ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই । 

তাহার গ্রন্থ 'ইটিনেরারিয়াম রেজিস রিচাডি'র অজ্জীতনাম। লেখকের 

রিচা -পুজার আতিশয্য দমনের পক্ষে অত্যন্ত গ্রয়োজনীয়। 
এই ইতিহাসগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ তাগের রচনা | সুদ্রাযন্ত্ের 

কল্যাণে প্রথম ছুই থান! পারিস ও শোধযোক্ত থান! লগ্ন হইতে যথা ক্রমে 

১৮৪৪, ১৮৭১ ও ১৮৬৪ থুষ্টাবে প্রকাশিত হইয়াছে । মারনী ইতিহাসের 
স্তায় এগুলিও বিতিন্ন ভাষায় অনুদিত হইয়া! গিয়াছে । পরনক্ভীকালে 

আরও অনেক ইতিহাস লিখিত ভইর'ছে। তম্মধো মেবিনেব “সিরিয় 
ও মিসবের সোলতান সালাহুদ্ধীনের ইতিহাস” (1715 7169 
9515017, 90127 ৫5 9101 € 5 5৮1৪) দুই খণ্ডে ১৭৫৮ খ্ুষ্ভাকে 

প্যারিসে প্রকাশিত হয় । মূল উপকরণ ন্যনহার করিলেও প্রায়ই িনি 

্তিহাসিক কল্পনা”র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । ফলে ঠাহার গ্রন্থ 
'অনেকটা বঙ্কিমের “রাজসিংহ” বাঁ “আনন্দ মঠ” এ দ্বিজেন্্রলালের দুর্গাদাস? 

বা "শাঙ্তাহান' হুইয়৷ দাড়াইয়াছে। ইউরোপীয়দের লিখিত 'মন্থা 

ইতিহাস অপেক্ষারত আধুনিক ও নানতর গক্ষপাতছুষট । ইতার মধ্যে 

টি এ আচ্চারের “প্রথম রিচার্ডের ধর্শাুদ্ধ” (0055845 90 বি1০৮8101) 

গেলি গ্রেঞ্জের 'মোস্লেম শাসনে গালেল্তাইন” (75155117৩ 0170057 0)৩ 

1০5161775 ), লেফটেনাণ্ট কর্ণেল সি ভার, সাগডারের- “জেক্সপালেমের 

লাটিন রাজ্য (19071617200 06 ০লা05ঞাভ7া )১ আর্চার ও 

কিংসফোর্ডের 'ক্রুসেড”, স্যার ভি, ডক্লিও, কক্স, বাটের “ক্রুসেড, 

টটিভেন্সনের 'প্রাচ্যে কুসেড” এবং লেনপুলের “সালাদিন' ও “কায়রো 
উল্লেখযোগ্য | বলা বাহুল্য, “সালাদিন”ই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

সালাহুদ্দীনের অসাধারণ গুণাবলী শক্রমিত্র সকলেরই জদয় জয় 

করে, সকলেই তাহার গুণকীর্ভনের জন্ত লেখনী ধারণ করেন। তাহার 
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প্রধান শক্র ইংরেজ, জান্মান ও ফরানীরাই ইহাতে অধিক আগ্রহের পরিচয় 

দেয়। তাহাদের কেহ কেহ এমন কি সালাহুদ্দীনকে খৃষ্টান প্রমাণ করার 
জন্ক; চেষ্টা করিতেও ক্রুটী করেন নাই । বস্থতঃ প্রাচ্য বা! প্রতীচ্যের আর 

কোন নরপতিই শক্র নহলে এত জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ 

ভ্রগতের মার কোন রাজার সম্বন্ধেই এত অনিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই | 

সাপাহুদ্দীন কেবল নোস্লেন পপ্রাচা বা নিকট-প্রাচ্যের নহে, সমগ্র এসিয়ার 

রক্ষাকভা।। জেরুসালেম পুনরুদ্ধার করিরাই ইউরোপীর রাজন্যবর্গের সর্বব- 

গ্রাসী ক্ষুধ। নিবৃত্ত হইত, পূর্বাপর কোন ঘটনা হইতেই তাহা মনে করাযায় 
না। মহাবীর সালাভদ্দীন তিলে তিলে নিজের দেহক্ষর করিয়! তাহাদের 

অগ্রগতি রোধ না করিলে এই 'সভিযান-তবঙ্গ কোথায় যাইয়। প্রতিহত 

হইত, কে জানে ? বস্ততঃ জালেকজাগারের আক্রমণ ও প্রথম 

জুসেডের পর অ-স্বেত জাতি ও তাহাদের সত্যতার এমন গুরন্তর বিপদ 

আর উপস্তিত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, ধাঁহার অন্্ুপম আত্মত্যাগের 

ধণে এই মহাসঙ্কট কাটিগ্া যায়, আরব এতিহাফিকগণ ব্যতীত 

প্রাচোর আব কোন জাতিই তাহার মহিম! কীর্তনে বিশেষভাবে অগ্রসর 

হয় নাই, অধঃপতিত বাঙ্গালী মৌসলমানের ত কথাই নাই। যে দেশে 

ইউরোপীয় বীরপুরুষের গীবনা লেখার ও উবদদেশিক উপন্যাসের ভূরি ভূরি 

অন্থবাদ করার মত লোকের অভাব হয় না, সে দেশেই যে আদর্শ মানব 

সালাহুদ্দীন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খা! ও এ দীনহীন লেখকের পূর্বে আর 
কাহারও মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হন নাই, এতদপেক্ষা গভীর পরিতাপের 

বিষয় আর কি হইতে পারে? 
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মহাসোলতান সালাহুদ্দীনের দি্রিজ্ঘ্ অপেক্ষা! তাঁহার আদশ 

চরিত্র প্রাচ্যবাসীদের চেয়েও ইউরোপীয়দের হদয়-রাজযে অধিক 

প্রভাব বিস্তার করিয়াছে : জীবনের সফলতা অপেক্ষা চরিনের মতের 

দরুণই তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় নবন্যাসের নায়কেও পরিণত হইয়াছেন। 

€রিচাডি” কুষাঁর ডি লার়নের রোমান্ল।ই এ বিষয়ে মধাধুগের সর্ন্যাপেক্ষ। 

বিখ্যাত ইংরেজী রোমান্স। একরের সন্পুখে রোগাক্রান্ত রিচার্ডের শূকর 
মাংসের অভাবে সারাসেন-মাংস ভোঙন, সালাহ্ুন্দীনের দূতের কয়েক জন 

বন্দীর নিক্ষুর দান করিতে আসিলে তাহাদিগকে এ সকল বন্দীর সিদ্ধ মুণ্ড 

পরিবেশন, দন্দ-যুক্ধে সালাহুদ্দীনের পুনঃ পুনঃ পরাজয়, ওন্ালিক মস্ব 

পাঠাইয়। রিচাঁডকে ফাদে ফেলার চেষ্টা, ফেরেশতা দ্বারা সতর্ক হুইয়। 

ক্রুদ্ধ রাজ! কর্তৃক সালাহ দীনের ছুই পুত্র নিধন-_-ইহাই এই ভয়ঙ্কর কবিতা - 

পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় । প্রকৃতপক্ষে সালাহুদ্দীন কখনও রিচাডের 
সহিত ছ্বেরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই; তিনি ছিলেন সেনাপতি । সৈন্যের 
ন্যায় স্বয়ং যুদ্ধ করার জন্য বরং তিনি রিচাের নিন্দা করিতেন । তাহার 

কোন পুত্র কখনও যুদ্ধে নিহত হন নাই ; রিচাড কে সদাশয়ত। দেখাইয়া 

জাফ.ফার যুদ্ধে তিনি যে অশ্ব উপহার দেন, তাহাই উপন্যাসের কল্যাণে 
ষড়যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে । রিচার্ডের পাশবিকতা, সালাহুদ্বীনের অতগ্ন 
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উৎসাহ ও মধাবুগের পৃষ্টানদের যাবে! ও অপব্পেতার বিশ্বাস, শুধু এই 

কয়টী ন্বিয়েই বইখানিতে সতোর ছাপ আছে | মোসলমানেরা তখন 

কল্পেভ!, গ্রাণাড', টলেডো, সালানাঙ্কা প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ভালরে 

জিচ্ঞান-5ঙ্চ! করিত : ইভাই সেকাপলর মর" ইউরোপীষদের নিকট ইক্তজ্াল- 

নদ! বলিয়া বিবেচিত হইত । 

ফরাসী রোমান্স গুলিতে সালাভদনের প্রতি ভনেকট! সুবিচার 

কর। হইয়াছে । গন্রগুলি প্রারই কাল্পনিক হইলে9 তাহাতে সতোর ছাপ 

ছে ।  দৃঠীন্তস্থলে এম, £ন,ডি গুয়ালী প্রকাশিত (প্যারিস ১৮৭৬) 

'রিমদের জনৈক চারণের গল্পমালা*র কযেকটী কাহিনী উল্লেখ কর! বাইত 

পারে। ফ্রান্সের রাণী ইলিনর পর-পুরুমে আঁক হওয়ায় তাহার স্বামী 

সুই লি দিউন তাহাকে তালাক দেন। পরে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় হেন্ত্রীর 
মভিত তাহার বিবাহ ভন । এসিংহ-প্রাণ। বিচাড এই হিলনের ফল। 

এই সত্য ঘটনাক চারণ সালাভলনের প্রন্তি ইলিনরের আসক্কিতি পরিণত 

করিবাছেন। তিনি তীহাংক স্বামীরূপে গ্রহণ ও এমন কি নিজের ধস 

"রিব্তনের প্রস্তাব করায় সোলতান তাহার জনা একখান! দ্রুতগামী 

জাহাজ প্রেরণ করেন | সৌভাগাবশতঃ রাণী খন জাহাজে উঠিতে উছ্ভাত, 

এখন রাজ] আসিম্া তাহাকে ফিরাইন্বা লইয়া যাহাতে সমর্থ হন। কিন্তু 

এই অভিসারের তারিখে (১১৪৮-৯) সালাহুদ্দীন একাদশ বৎসরের বালক 

নাত্র' এমন চমতকার প্রেম-কাহিনী এভাবে অসম্ভব হইয়! পড়ায় 
বাস্তবিকই দুঃখ হম্ব। তবে চারণ সালাহুদ্দীন জল -জাগিসিয়ানি নামক 

জঙ্গীর জনৈক বিখ্যাত সেনাঁপতিকে সোলতান সালাহুদ্দীন বলিয়া ভুল 

করিয়া! থাকিতে পারেন । লুইর ক্রুসেডের সময় তিনি জীবিত ছিলেন 

কিনা সন্দেহ; থাকিলেও তখন তিনি নিশ্চিতই অতি-বৃদ্ধ। কাজেই 

এক্ষেত্রেও এই প্রেমালাপ সম্ভবপর হইয়া উঠে নাঁ। তবে উপন্াস 
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ইতিহাসের ধাঁর ধারে না, কাঁবোর স্তায় উহার গতিও চিরদিনই নিরন্কুশখ | 
স্থান-কাল-সম্বন্ধে চারণের কোন মাতী-জ্ঞান নাই। রেমণ্ডের বিশ্বাস- 

ঘাতকতা বর্ণনার জনা এক লাফে ১১৪৮ হইতে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে হাজির 

হইতে তাহাকে বিন্দমাত্রও ইতন্তত: করিতে দেখা যায় না। ব্রিপোলিসের 
কাউণ্টের পরামর্শ অনুযায়ী কাধ্য করিলে হিত্তিনের যুদ্ধে খৃষ্টানদের পরাজর 

ঘটিত না, ইহা এ্রতিহাসিক সত্য । কিন্ত চারণ তাহার কাল্পনিক বিশ্বাস- 

ঘাতকতাকেই বাঁজা গে ও অন্তান্ত খুষ্টান নেতার বন্দী-দশার জন্ত দায়ী 

করিয়াছেন। তবে অস্থানে অসময়ে হইলেও সালাহুদ্দীনের সদাশয়তা 

ইতিহাসের স্াায় রোমান্সেও যথাবথভাবে ফুটিয়| উঠিয়াছে। চারণের মতে 

তিনি রাজার ছুর্দশায় ব্যথিত হইয়া তাহাকে বিশ জন নাইটসহ মুক্তি দান 

করেন এবং অস্তবশস্ত্র ও অন্তান্ট প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে 

সিরিয়ার উপকূলে তীহাদের বন্ধুদের নিকট পাঠাইয়! দেন | 

সাঁলাহুদ্দীন একরের হাসপাঁতালগুলিতে অর্থ-সাহাযা পাঠাইতেন, 
এই এতিহাসিক ঘটনাকে ভিত্তি করিয়৷ চারণ এক চমৎকার গল্ের 

অবতারণা করিয়াছেন। সোলতানের এক কাল্পনিক খুল্লতাত তাহার 

প্রামাণ্য ব্যক্তি । একরের হাসপাতালের সেবাশুশ্রষার কথা শ্রবণ করিয়া 

সালাহুদ্দীন এক শ্রাস্তকান্ত তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে সেখানে ভত্তি হইলেন : 

কিন্তু তিন দিনের মধ্যেও কোন খাগ্চ গ্রহণ করিলেন না। অধ্যক্ষের 

অনেক অনুরোধে অবশেষে তিনি তীহার অশ্বের সম্মুখ পদের মাংস তক্ষণের 

অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন । সেবকেরা যখন বাস্তবিকই সেই মূল্যবান 

অশ্বটার পদ কর্তনে উদ্যত হইল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, “আমার আর 

অশ্ব-মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা নাই, এখন মেষ-মাংস হইলেই চলিবে ।” চারি 

দিন পরে তিনি অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ দিয়া দেশে চলিয়া গেলেন এবং প্রতি 

ব্খসর একরের হাসপাতালে সহস্র গ্বর্ণমুদ্র! প্রেরণের নির্দেশ দিয়া এক 
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দান-পত্র প্রস্তুত করিলেন । মিসরের রাজন্ব হইতে এঁ টাক! নাকি 

মগ্তাপি রীতিমত পাওয়1 যাঁয়। 

ভিন্সেপ্ট ভি বিউভায়েস ও পিপিনের লিখিত একটা প্রাচীন উপাখ্যান 

আছে। মরপোনুখ সোলতানের আদেশে তাহার পতাকা-বাহক বর্শাগ্রে এক 

থণ্ড ক্ষৌমবস্ু বাঁধিয়া দেমাশ কের রাজপথে থুরিয়া ঘুরিয়! ঘোষণা করে, 

“দেখ, প্রীচ্য-রাজ এই বস্টুকু ব্যতীত লার কিছুই সঙ্গে নিতে পারিবেন 

না।” চারণও গল্পটী জানেন । তিনি কিন্ত সোলতানের ভৃত্যকে এত 

সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তীহার মতে সে সাম্নাজ্যের প্রত্যেক 

নগরে গিয়। প্রতি রাজপথের কোণ দাড়াইয়া ঘোষণ! করিল, ““সালাহুদ্দীন 

তাহার রাজ্য ও অর্থ-সম্পর্ভির মধ্যে শবাচ্ছাদনের জন্য এই ১১ ফুট 

৯ ইঞ্চি ক্ষৌমবন্থু মাত্র সঙ্গে লইয়া যাইনেন।” সোলতানের ধর্মপ্রাণতা, 

বিনীত হ্বভাব ও দীনহীন অনস্থায় মৃত্যুর সহিত গল্পটীর কি চমংকার 

সাদৃহয | 

মধাযুগের এই কল গল্প ও সহজ-প্রাপ্য ইতিভাস অবলম্বন করিয়া ছুই 

জন শ্রেষ্ঠ লেখক থে শ্ুন্দর গ্রন্থ র5ন| করেন, তাহা সালাহুদ্দীনকে ইউরোপ-_ 
তথা সর্বজগতে সুপরিচিত করিয়াছে । স্ষুটের “টেলিস্ম্যান' ব কবচ 

বন্থমতী সাহিত্য-মন্দিরের কল্যাণে বাঙ্জালায় হন্ুদিত হইয়াছে । মূল 

গরন্থথানা এতই চিত্তাকর্ষক যে, যিনি হান্ততঃ একবার ইহা পড়িয়া দেখেন 

নাই, তাহার জীবন বান্তবিকই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । কেনেথ ও 

শেকুহ ব। ছন্মবেশী সালাহুদ্দীনের তর্ক-বিতর্ক, কেনেথের ক্রোধ, ওদ্ধত্য 

ও মোস্লেম-বিদ্বেষ, শেকুর জ্ঞান, যুক্তি, ধৈধ্য ও পরমত-সহিষ্ণুতা, 

রিচার্ডের গীড়ার কথ শুনিয়! হাকিমের ছদ্মবেশে স।লাহুদ্দীনের খুষ্টান- 

শিবিরে গমন, শক্র-প্রেরিত চিকিৎসকের ওষধ সেবন ন| করার জন্ত 

সকলের মনির্দন্ধ অনুরোধ, রিচার্ডের দৃঢ় দোষণা-নাণী __ সালাহুদ্দীনকে 



১৬৪ "সালতান সালাভুদ্দ৷ন 

অবিশ্বাদ করা পাপ” হাকিমের চিকিংসায় রিচার্ড, কেনেথ । হটল্যাত্ডের 

ছন্সবেশী যুবরাজ ডেভিড ) ও তাহার আহত কুকুরের রোগমুক্তি, 

পুরস্কার দানের প্রস্তাবে হাকিমের সদস্ত উক্তি-__'হামি খোদাদন্ত জ্ঞান 

বিক্রয় করি না”, মৃত্া-দ গ্রাজ্ঞা-প্রাপ্ত কেনেথের জ্ক' বিচার্ডের নিকট শাহান 

গ্রাণ-ভিক্ষা, মরুর হীরার ছন্দযুদ্ধের সময রাণী ও সভাসদেরা মোসলমান 

আক্রমণের 'আশঙ্কা প্রকাশ করি'ল বরিচার্ডের দঢ় গ্রতিবাদ-_ সদাশর় 

সোলতানের সদ-বিশ্বাসে সন্দেহ করা অকুতজ্ঞার চেয়েও গুরুতর হন্থায়?১$ 

দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রস্তাবে সালাভদ্দীনের মন্তুবা-_গাভ় মেষপালের রক্ষণা- 

বেক্ষণের জন্যই প্রহরী নিযুক্ত করেন, মেষ-পালক্রে নিজের জন্ত নভে, 

ইত্যাদি এক একটী দৃপ্ত মহামতি সোলতানের জাদর্শ উরিত্রের এক একটী 
দিক্ পাঠকের মনে উজ্জ্বলভাদে ভাগাইয়া তোলে । অনন্ত তিনি থে 

সময় সমর কল্পনার লীশ্রর লইর। সাগাহুদ্দীনকে লোক-চক্ষে হের করেন 

নাই, এমন নহে | রিচাডের ভাম্মীয়ার সহিত সারফুদ্দীনের পরিবন্ে 

স্বয়ং সোলতানের বিসাহ হইলে ইংরেজ জাতির গৌরব বুন্ী পাবে বলিয়। 

তিনি কলমের এক খোগর যোয়ান ও তাহার প্রস্তাবিত স্বামীকে উড়াইয়। 

দিয়া কালনিক এডিথের আমদানী করিয়াছেন। সালাহুদ্দীনের প্রেম-পঞ্জ 

পদ-দলিত ন! করিয়াও তিনি বিবাহের প্রস্তাৰ প্রত্যাখ্যান করাইতে 

পারিতেন। মহামতি সোলভানের এই না-হক্ অপমান ক্ষমার জযোগা। 

কিন্ত ইপন্তাসিকের এপ মন্থান্ধ নিরহশেত| বাদ দিলে স্বীকার করিতেই 

হইবে যে, স্কট তাহার ব্যবজত অসম্পূর্ণ দ্ললীল-দস্তাবেজের মধ্য দিয়! 
অসাধারণ নিভূলতার সহিত সালাভুদ্দীনের প্রত চরিত্র দশন ও হস্কন 

ক +.10৬616 517 0০ 090017152০৩ 1910. 91151, 107, 

8410 ৬6০ ৬০15৪ 021 17819064615 96 5814, 0০০ 9০৪৮৫ 06 ৪০০৩ 

নি 91076 €672945 ১০91এ91,-াআ15 লা 351, 
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করিতে সমর্থ হইয়াছেন | মধো মধ্যে ইতিহাসের সহিত চালাকি করিয়া 

থাকিলে তাহার গ্রন্থ মহাগ্াণ সোলতানের নয়া, বিনর, মহত্ব, সদাশয়তা, 

শিষ্টাচার, সভাবাদিতা, ভ্বার-বিচার, দানশীলতা, সেনাপতিত্ব প্রসৃতি 

বিন্ধি গুণের এক জলন্ত চিত্র । 

ভংশ্গান লেখক লেসিং-এর “নাথান লার ওয়াইজ+ (1358117217 এগা 

১৬৬75০ ) নাটক টেলিসম্যানের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের রচনা । স্কটের 

ল্ায় তিনিও প্রন্তানিত বিবাহের কথা গ্রহণের লো সংবরণ করিতে 

পারেন লাই | কিন্থ তিনি সন্তোর মস্তকে গদাঘাত করিয়া রিচা্ডের 

জাতীকে : সন্ভনতঃ জারজ উইলিয়াম লং-সৌর্ড ) নায়কে ও সোলতানের 

ধনী সেনাহ কে ( প্রকুতপক্ষে 'সেভুশ, শাম” বা “সিরিয়ার দেবী” ) 

নায়িকা পরিণত কদিরাছেন। অব্ন্ড তাহার চিত্রে সত্যের যথেই 

জাভাস আছে; তিনি সোলভানের সনাশয়তা, অর্থের প্রতি বিতৃষ্ণা ও 

ছাস্্ীর প্রীতি বণনা করিয়াছেন । কিন্ধ ভীহার সালাহুদণীন বড় বেশী 

ইউরো পীর, স্থটের সালাভদ্দীনের ন্যান্ন থাটী গ্রাচ্-মোসলমান নহেন। তিনি 

তাহাকে সাবু মোলমান ও পরমত-সহিফুতার আদর্শরূপে চিত্রিত করিয়াছেন । 

নালাভদ্দীন সাপু মোসলমান ছিলেন, ইহা সর্ববাদী-সন্মত ; কিন্ত ধর্ম 
[নধয়ে মানসিক উদারত। তাহার গুণ নহে । কাধ্যক্ষেত্রেই তাহার দয়া ও 

শৌযোর পরিচয় পাওনা যাইত ,চিন্তা-রাজ্যে নহে । খৃষ্টানদের প্রতি তাহার 

দয়।-দাঃক্ষণয বীরের বীরত্ব ও ভদ্রলোকের ভদ্রতা *কিন্থু তাহার! যে পথ, 

সে বিষয়ে তাহার মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। তিনি বরং অন্যান্য 

ধ্ের স্পষ্ট প্রতিকূলাচরণ সহ করিতে পারিতেন, কিন্কু নিজ ধর্মের ভিতর 

দিকদ্ধ মত বরদাশত করিতে পারিতেন না । সুফী অস্-সাহ রাওয়ার্দির 

প্রাণদণ্ড £ই নীতিরই ফল। সালাহুদ্দীন ছিলেন পবিজ্রতম শ্রেণীর প্ররুত 
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মোসলমানের আদর্শ ;% লেসিং তাহার প্রতি যে ধর্মীয় উদারতার আরোপ 
করিয়াছেন, জীবিত থাকিলে তিনি ত্বণা ও রোষে সে সম্মান প্রত্যাখ্যান 

করিতেন । 

_ সালাহুদ্দীনের কাহিনী ছায়া-চিত্রেও স্থান পাইয়াছে। কিছুদিন 

হইতে “ক্রুসেড” ও গাজী সা'লাউদ্দীন' নামে যে ছুইটী সুন্দর চলচ্ছিত্র 

প্রদ্শশিত হইতেছে, তাহাতে মহামতি সোলতানের 'অপুর্বব শৌধ্য ও 
উদারতা! মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিনা নিষ্রয়ে বন্দী রিচার্ডকে মুক্তিদান 
ও বন্দিনী বলিয়৷ রাণীকে ইস্লামে দীক্ষা! দানে অস্বীকারের দৃশ্ত বাস্তবিকই 
'অতি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী । 

অত্যন্ত আশ্চধ্যের বিষয়, সালাছুদ্দীনের জন্মভূমি-__অসংখ্য উপকথ।র 

জননী প্রাচ্যের উপন্যাসে তিনি প্রায় চির-উপেক্ষিত। 'আরব্য উপন্যাসে 
ক্রুসেডের কাহিনী একেবারে 'অনাদৃত হয় নাই; অথচ তাহাতে সালাহুদ্দীনের 
নাম-গন্ধও নাই! বইখানা তীহারই লীলাভূমি কায়রোতে শেষ আকার 

প্রাপ্ত হয়; সেখানে তিনি আজিও পূর্বের ন্যায় জন-প্রিয়। কাজেই এই 
উপেক্ষা! অধিকতর আশ্চধ্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। অবশ্ত মিসরের 

বাজার, কফিখান৷ ও গল্ের আড্ডায় তাহার সম্বান্ধে নিত্য বহু কাহিনী 
আলোচিত হইব থাকে ; কিন্তু সেগুলি মুদ্রিত হয় নাই৷ বাস্তবিকই 

এরূপ একখান! হন্ত-লিখিত আরবী রোমান্স পাওয়া! গিয়াছে ; 

জর্জেন্স কর্তৃক ইহা জার্মান ভাষায় মন্ুদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
কিন্তু পুস্তকখান! নিকুষ্ট শ্রেণীর । রিচার্ডের ভগিনী রুমিলা বন্দীকৃতা 

হইলে সায়ফুন্দীন তাহার প্রতি প্রেমাসক্তী হন। কমিলা প্রথমে 

মোসলমান হইতে স্বীকার করেন; কিন্থ পরে পলাইয়া যান। ইতোমধ্যে 
রব পা এপি পপি পপি পিসী পপ পিসী পপ পাপী পাশ এ সি পপ পা পপি পার 

++116 158 নাত রঃ ৪ ঢা 10511791076 00165 01৬6. 
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রোমান্সে সালাহুদ্দীন ১৬৭ 

সারফুদ্দীন শক্রছন্তে বন্দী হন। কিছুদিন পরে রুমিলা1 পুক্রষের বেশে 

যুদ্ধ করিতে আসিলে সালাহুদ্দীন আবার তাহাকে ধরিয়া! আনেন। এবার 

সায়ফুদ্দীনের সহিত তীহার বিবাহ হয়। বন্ত্রতঃ সালাহুদ্দীন সম্বন্ধীয় 

পৌরাণিক উপাখ্যান গুলিতে অল.-আদিল ও প্রথম রিচার্ডের কোন 

আত্মীয়ার বিবাহই প্রধান আলোচ্য বিষয় । এই রোমান্সথানা তাহারই 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছে মাত্র । 

সালাছদ্দীন সম্পর্কে ষে কোন ভাল আরবী রোমান্স লিখিত হয় নাই, 

ইহা! বাস্তবিকই ঘোর পরিতাপের বিষয় । প্রাচ্যের অন্থান্ত ভাষা তাহার 
আরও অনাদর করিয়াছে । যতদুর জানি, তুকি, ফার্সী, পোস্ত, উর্দদ 

বাংলা, প্রস্তুতি কোন তাষারই সালাহুদ্দীন সম্বন্ধে কোন নাটক, উপন্তাস বা 

নবন্তাস লিখিত হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাসে একেবারে নির্দাসিত না 

হইলেও উপস্থাসে তিনি তুল্য অনাদৃত, কাব্য-জগতে তিনি চির-উপেক্ষিত। 
ইউরোপীয়ের| ধাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বাংলার কোন কবি তাহার সম্বন্ধ 
ছু'টী ছত্র কবিতা রচনা করাও দরকার মনে করেন নাই। “বাংলার 

আজীজ? পর্ান্ত “বিদ্রোহী কবি”র দৃষ্টি এড়ায় নাই; দেশবন্ধকে তিনি 
'পয়গস্থর”সাজাইতেও কুষ্ঠিত হন নাই; কিন্তু শতকোটী “আজীজ” যাহার 

পদ্-সেব৷ করিয়া ধন্ত হইয়াছেন, ধাহার সকার আদর্শ মানব, স্বদেশ ও 

ক্কজাঁতি প্রেমিক জগতে ছুল্লত, তিনি আজও তীহার নজরে পড়িলেন না! 

বাঙ্গালার কোন সাংবাদিক ও গ্রন্থকারের হজ-যাত্রায় মোস্লেম-বঙ্গের 

“জাতীয় কবি+ “বাঙ্গালা অন্ধকার দেখিয়াছেন ; কিন্তু বাঙ্গালার কাবা- 

জগতে নেতার নেতা সালাহুদ্দীনের চির-অন্কুপস্থিতি দর্শনে তিনি মুহূর্তের 
জন্ক তীহার গৃহ-কোণও অন্ধকার দেখেন নাই ! এই হূর্ভাগ্য দেশে গুণের 
প্রকৃত 'মাদ্দর কবে হুইবে, কে জানে? 



দন্ত -লুলহুত্ ৃ 
অল্-আদিলের সহিত বিচার্ডের কোন ম্মাত্বীয়ার বিবাহ ষেঘন 

ইউরোপীয় উপস্ধাস গুলির প্রধ'ন বিবয়-বন্তু, সালাহদ্দীনের খুষ্টান বা নাইট 
হওয়া! সম্পর্কে ও মধ্যযুগের খুষ্টান-লিখিত ইতিহাস ও উপবাস সম্হ একমনু। 
রিম্সের চারণের মতে মরণোন্ুখ সোলতান বামহস্তে জলপাত্র গ্রহণ করি 

চারিটা বিপরীত স্থানে উচার প্রান্ত লাগাইয়া দক্ষিণ হস্তে জলের উপর 
ত্রুশ-চিহ্ন অস্কিত করেন । তংপর শ্রীক্ল দেহ ও মন্তকে ঢালিয়া 
দিয়! তিনটা ফরাসী শব্ধ উচ্চারণ করেন; মনে হইল যেন তিনি 

নিজে নিজে খৃষ্টান ধর্শে দীক্ষিত হইলেন । এই উপাথান সম্ভবতঃ 

নালাহুদ্দীনের নাইটত্বে দীক্ষ! গ্রহণের ব্যাপক-গল্প হইতে উদ্ভূত | “রিচার্ডের 
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' লেখক বলেন, “সালাহদ্দীন বয়ঃপ্রাপ্ত ও তন্ত্র ধারণের 

উপঘুক্ত হইলে তোরণের হাম্কের নিকট গিয়া ফ্রযাঙ্কদের রীতনুসারে 
নাইটের কটিবন্ধ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সায়ফুদ্দীনের 
পুত্রকেও দীক্ষা গ্রহণের জনা রিচার্ডের নিকট পাঠাইয়! ্নে।” প্রাচীন 

ছান্দসিক রোমান্স *“লা” অডেন ডি শিভালরী”তে এই বিস্ময়কর অনুষ্ঠানের 

সক্্তম বর্ণনা গ্রদত্ত হইয়াছে । এখানে দীক্ষাদাতা রেমণ্ডের পুত্র হাগ । 
কিরূপে নাইট করা হয়, সালাহুদ্দীনের অনুরোধে তিনি তাহাকে 

তাহ! ( তরবারি দ্বারা স্পর্শ করা ব্যতীত ) সম্পন্ন করিয়া দেখান এবং 

নাইটের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। প্রথমে শুধু কৌতুহুলের বশবর্তী 
হইয়। এই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও ক্রমে তিনি ততগ্রতি আক হইয়! 
পড়েন। 

সালাহু্গীন নাইট বা খৃষ্টান হন,ইহা শুধু ষধ্য-ধুগের খৃষ্টান ইতিহাস 
ও উপন্যাসের কথা । আরবী ইতিহাসে এ সম্বন্ধে একটী কথাও নাই। 
তিনি বান্তবিকই এরপ ধর্শ-বিরোধী কার্ধ্য করিলে তাহা লইয়! নিশ্চিতই 



দীকা-রহম্থ্য ১৬৯ 

কানাকানি হইত এবং ইহ! অবশ্যই শাখা-পল্লবিত হইয়া ইব নুপ-আঁসীরের 

কানে উঠিত। বিজাতীয় লেখকেরাঁও সালাহুদ্দীনকে যে দোষে দোষী করিতে 

সাহসী হন নাই, সে সকল কান্ননিক অভিযোগ তাহার ঘাড়ে 
চাঁপাইতে ও যিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই, এহেন এঁতিহাসিক যে 
তাহার প্রভূ-বংশের শক্রর এত বড় অপরাধ নীরবে চাপিয়। যাইবেন, 

কিছুতেই তাহা সম্ভবপর নহে | ব্যক্তিগতভাবে খুষ্টানদের প্রতি দয়া- 

দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিলেও তিনি কখনও কোন খ্ুষ্টান প্রতিষ্ঠান বা 
ধর্মু-প্রচার-সঙ্ে এক কপর্দকও দান করেন নাই। খ্.ষ্টান-ধর্্ম তাহাকে 
মুগ্ধ করিয়! থাকিলে তাহাদিগকে উৎসন্ন করার জন্ত তিনি জীবনের শেষ 

পাচ বৎসর অবিশ্রাস্ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন না; বরং শ্বেচ্ছায় 

খৃষ্টানদের হস্তে জেরুসালেম ছাড়িয়। দিয়া তাহাদের অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন 

হইতেন। খৃষ্টান হইলে গির্জায় না গিয়া কিছুতেই তিনি অশক অবস্থায় 

মস্জেদে যাইতেন না, বাইবেলের পরিবর্তে কোরানের বানী শুনিধবা 

মৃত্যুকালে কখনও তাহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিত না। বস্থৃতঃ 
জীবনে তিনি কখনও এমন কোন কাজ করেন নাই, যন্বার। ইস্লামের 
প্রতি তাহার বীতশ্রদ্ধা ও খুষ্টান ধর্মের প্রাতি তাহার বিন্দুমাত্রও অনুরাগ 

গ্রকাশ পাইতে পারে । বরং তিনি আছ্যোপাস্ত আদর্শ মোসলমানের 

ন্যায় জীবন যাপন করেন । মৃত্যু পর্যন্ত তাহার গ্রত্যেকটী কাধের সঙ্গে 

ধর্মের নিবিড় সংশ্রব ছিল। নিছক ধশ্ব-বিশ্বাসের বশবস্তী হইয়া ধিনি 

নিজের ধন প্রাণ উৎসর্গ করেন, তিনি ধ্মীস্তর গ্রহণ করিবেন, এ ধারণ! 
বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ; ইহাকে নিছক গজাথোরী গল্প ছাড়া আর 
কিছুই বলা যাইন্ডে পারে ন|। 

অতি-বিখ্যাত লোককে লইয়৷ এরূপ কাড়াকাড়ি ছুন্যার চিরন্তন 
ব্যপার । সালাহুদ্দীনকে নিয়া পাশ্চাত্য জগত যেরূপ টানাটানি করিতেছে, 



১৭৪ মোলতান সালাছদ্দীন 

মহাবীর নেপোলিয়ানকে লইয়া'ও প্রাচ্যে সম্প্রতি সেরূপ কাড়াকাড়ি পড়িয়া 
খিরাছে। জগদ্ধিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ মার্শাডিউক পিকখল এই 
আন্দোলনের অষ্টা। মিসরে নেপোলিয়ান মস্জেদে যাইতেন, মোসলমানী 

পোষাক পরিতেন। এমন কি তিনি প্রকাশ্ডে নিজকে “গ্রাকৃত মোসলমান? 

বলিয়া ঘোঁষণ! করিয়া এক ফর্মান পধান্ত জারি করেন।% তীহার সৈগ্ভেরা 

খুষ্টান-মঠ অপেক্ষা মস্জেদকেই বেশী সম্মান করিয়া চলিত।$ কাজেই 

ইহার মূলে সত্য থাকিতেও পারে $ কিংবা হয়ত ইহা নিছক রাজনৈতিক 

চাঁলবাঁজি মাত্র। কিন্তু সালাহুদ্দীন তাহার খৃষ্টান প্রজাদের ভক্তি লাভের 

ভ্রন্য কখনও এরূপ উক্তি করিয়াছেন বা কোন থুষ্টান রীতিনীতি গ্রহণ 

করিয়াছেন, ইতিহাসে এমন কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। আণুলের 
বইতে দেখা যায়, সালাহুদ্দীন ভাল নাইটকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল 
বাসিতেন। বীর বীরকে ভাঁলবাঁসিবে, ইহ! শ্বাভাবিক। কাজেই ইভ 
দ্বারাও তাহার খুষ্টান-ধন্ম-গ্রীতি প্রমাণিত হয় না । নেপোলিয়ানের 

শক্রর! তাহার বিরুদ্ধে ইন্লাম গ্রহণের মিথ্যা মভিযোগ আনিয়া থাকিতে 

পারেন, কিন্ত সালাহুঙ্জীনেরও ত শ্বজাতীয় শত্রুর অভাব ছিল না। 
তাহারা এ বিষয়ে নির্বাক কেন? 

সালাহুদ্দীনের খৃষ্টান হওয়ার কাহিনীগুলির সহিত এ শ্রেণীর অন্তান্ত 

ব্যাপার ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের উত্তর স্থুস্পষ্ 

হুইয়! উঠে। জগতের বড় বড় লোককে নিয়! বরাবরই এভাবে কাড়াকাড়ি 
হইয়াছে, হইতেছে, হইবেও | কবির ও নাঁনকের মৃতদেহ নিয়া হিন্দু 
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দীক্ষা-রহস্যয ১৭৬ 

মোসলমীনের বিবাদের কথা সর্বজনবিদিত। কেবল প্রাচ্যে নহে, 

প্রভীচোও একসপ বিবাঁদ বিস্কমান ছিল, এখনও আছে। গ্রীদের সাতটা 

স্থান হোমারের জন্মস্ভূষি বলিয়! দাবী করিয়াছে। শেক্স্পীয়ারকে লইয়! 

ইউক্োপের কয়েকটী দেশ আজিও টানাটানি করিতেছে । ব্যাপার ষেবূপ 

ঈাড়াইন্লাছে, তাহাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে জগত ইংল্যাগ্কে তাহার 
কর্মক্ষেত্র বলিয়! শ্বীকার করিলেও কিছুতেই তাহার জন্মভূমি বলিয়৷ 

মানিরা লইবে না, কালে ইতালীর দাবীই 'অগ্রগণ্য হইবে । নাঁনক ও 

কবিরের চরিত্র হিন্দু-মোসলমানকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট না করিলে, 

হোমার, শেক্স্পীয়ার ও নেপোলিয়ান যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার ও 

দিখ্বিজরী ন। হইলে কেহই তীহাদিগকে নিয়া এভাবে মাথা ঘামাইত না। 
সালাহুদ্দীন কেবল স্বীয় যুগের নহে, ষে কোন যুগের সর্বাপেক্ষা মহামতি 
দিখ্রিজয়ী বীরপুরুষ। তাহার সদ্গুণরাজি মৌসলমান অপেক্ষাও থুষ্টানদের 

হৃদয়ে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। তাহার মহিমা কীর্তন করিয়া 

এবং তাহাকে “সালাদিন' এই গাহস্থ্য নাম দিয়াও ইউরোপের তৃপ্তি মিটে 

নাই উহ! একেবারে তীহাকে ত্বধন্দ্াবলম্থী বা নিজের মানুষ বলির! দাবী 

করিয়া বসিয়াছে। বস্ততঃ ইউরোপীয়দের লিখিত সালাহুন্দীনের নাইটত্বে 
দীক্ষা-গ্রহণ-কাহিনী তাহার থৃষ্টান ধন্মগ্রহণের ইতিহাম নহে, ইউরোপ 

তাহাকে কত গভীর শ্রদ্ধা করে, তাহারই জলন্ত প্রমাণ। 



লেখকের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্ত অনুমোদিত ্রস্থাবলী 

_মোস্লেম-কীন্তি_ 
বাংলার বাণী--“সমস্তই দরদ দিয়! ব্িত, সুন্দর, সুলিখিত ও চমৎকার 

হইয়াছে ।-'.সরস কাহিনী-..অপূর্ঘণ উপভোগ্য হুইয়াই ' আত্ম-প্রকাশ 
করিয়াছে। তিন খণ্ড, প্রত্যেক খণ্ড শ্বতন্ত্র বই, বাধাই প্রতি খণ্ড ১২ 

ূ স্পেনের ইতিহাস-_ 
আনন্দ বাজার পত্রিকা--“স্পেনে মুসলিম জয়-পতাক। উউভীনের 

বিচিত্র কাহিনী পাঠকদিগকে মুগ্ধ করিবে ।” সচিত্র, বাধাই, ১৭৫ পৃঃ ১1০ 
_-মুর-সভ্যতা-_ * | 

প্রবামী--“এই অপুর্ব সভ্যতার ইতিহাস জাতি-ধর্ম-নিহিবশেষে' 
সকলের হৃদয়ে রেখাপাত করিবে ।” সচিত্র, বাধাই, ৩৮৬ পৃঃ ২॥০ 

-উজজীর আল .-মন্তুর-_ 
বঙ্গবাণী--“বইথানি গল্পের স্থায় কৌতুহলপূর্ণ ।” মুল্য বাঁধাই ৮০ 

মাসিক মোহাম্মদী ---“উপন্যাসের টায় মনোরম ।” সচিত্র, বাধাই ॥%* 

--সোলতান মাহ মুদ্ঘ-_ 

হিতবাঁদী-_“ধাহারা প্ররুত ইতিভাস জানিতে উৎ্নুক, তাহারা... 
এই গ্রন্থ পাঠ করিলে উপকূত হইবেন 1” ১৩৯ পৃঃ 0৮০ 

এডভান্স -- “সতেজ ভাষা, বিষয় বর্ণনার বৈজ্ঞানিক কায়দ। ও 
জাতির প্রকৃত মনন্তত্বে নিরপেক্ষ অন্তনূ্টি বইথানাকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী 
করিয়া তুলিয়াছে 1” ১ম খণ্ড, ১৯০ পূঃ সচিত্র ১০, ২র থণ্ড ৩৩৯ পৃঃ ২২ 

কামাল পাশ।- 
'অমৃত বাজার পত্রিক--“মোস্তফ1 কামাল কিরূপে অতি-মানুষ 

হইয়াছেন, এই পুস্তকে তাহা অত্যন্ত পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে । 
লেখন-ভঙ্গীর গুণে--'নব্য তুরছ্কের উত্ধীন-কাহিনী বইথানির এঁতিছাসিক 
মূল্য বুদ্ধি করিয়াছে ।” সচিত্র, ৩১১ পৃঃ ১৪০ মাত্র । 

প্রাপ্তিস্থান:--প্রস্থকার বা প্রকাশকের নিকট এবং ঢাকা, ফে্ণী, কুমিল্লা, 
টাদপুর, টট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও কলিকাতার প্রধান গ্াধান পুস্তকালয় । 








